
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De doorgeefpen lag bij de familie Dorgelo 

• Diane van der Veen stelt zich voor 

• In de jeugdrubriek Anne Bouter en Sophie Wilpshaar 

• De koksmuts was in handen van Herma Kloekhorst 
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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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December 2017 
 
Als u dit leest, is Sinterklaas alweer vertrokken uit Nederland. Een 
mooi feest dat ook in Hoogenweg natuurlijk uitgebreid gevierd wordt. 
En met het vertrek van de sint eindigt de eerste drukke periode van 
deze maand. En de volgende zit er al weer snel aan te komen, want 
het aftellen naar Kerst en oud-en-nieuw is al weer begonnen. Op naar 
een nieuw begin in 2018. 
 
Met de uitgave van deze krant, staan wij als redactie ook een beetje 
voor een nieuw begin. Gré Bergsma heeft namelijk aangegeven te 
willen stoppen. Erg jammer natuurlijk, maar zij heeft zelf ook een 
vervanger weten te strikken. Sinds kort heeft Judith Schilstra onze 
gelederen versterkt. Haar contactgegevens staan achterin deze 
dorpskrant en voor wie meer wil weten: in de dorpskrant van maart dit 
jaar stelde zij zich al voor. 
 
Gré, ook vanaf deze plek willen wij je nogmaals hartelijk danken voor 
je jarenlange inzet. En Judith natuurlijk van harte welkom! 
 
Overigens wil ik u ook nog specifiek even wijzen op onze oproep op 
pagina 31. We zoeken namelijk een nieuwe bezorger van deze krant 
voor één van de vijf bezorggebieden. Iets voor u? 
 
Tot slot wil ik graag weer van de mogelijkheid gebruik maken om u 
alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2018 toe te wensen! 
 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
08-12-17 Workshop bloemschikken. Aanvang: 19.00 uur. 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 

16-12-17 Uitvoering blijspel "Extra hulp op de eerste hulp" 
in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

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

Act.commissie 

31-12-17 Oliebollenactie (zie elders in deze krant) Feestcommissie 

01-01-18 Nieuwjaarsfeest tent Gebouw. Aanvang: 1.00 h  

10-01-18 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

13-01-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

13-01-18 Uitvoering blijspel "Extra hulp op de eerste hulp" 
in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

19-01-18 Uitvoering blijspel "Extra hulp op de eerste hulp" 
in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

26-01-18 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

Oranjevereniging 

10-02-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

10-02-18 Uitvoering blijspel "Extra hulp op de eerste hulp" 
in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

14-02-18 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

26-02-18 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

10-03-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

14-03-18 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

21-03-18 Gemeenteraadsverkiezingen 

 23-03-18 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

PB Hoogenweg 

30-03-18 Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 
Kosten: € 5,- per persoon. 

Act.commissie 
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Kruiswoordpuzzel 

Horizontaal 

1 smalle plank 4 iemand die omlaag gaat 6 

bericht in de krant 8 vloeipapier 9 steun 11 

seintoestel 12 plaats in Duitsland 14 

tafelfles 15 zoom 17 in plaats van 18 

Rijksmuseum voor Oudheden (afk.) 19 

oorspronkelijk bewoner van Nieuw-

Zeeland 22 deel van een fietswiel 24 

reptiel 26 bovenste halswervel 27 aanleg 

van nature 28 gewicht 29 model, 

voorbeeld 31 rivier in Frankrijk 32 slang 

Verticaal 

1 muurverf 2 sprookjesfiguur 3 korte 

passage uit de bijbel 4 treurig 5 terug 

(Latijn) 6 uitroep ter aansporing 7 

stemming 8 verdere uitvoering 10 

hulpmiddel bij het rekenen 11 Spaanse 

borrelhapjes 13 vertragingsas 14 horizon 

16 waagstuk 20 veldvrucht 21 plotseling 

opkomende gedachte 22 plaats in 

Gelderland 23 voornemen 25 gepieker 26 

Grieks marktplein 30 rivier (Spaans). 

Raadsel 

 

Perfectie... 

Er was eens een perfecte man en een perfecte vrouw. Na een perfecte verloving hadden ze 

een perfect huwelijk. Hun leven samen was, vanzelfsprekend, perfect. 

Op een besneeuwde kerstavond, reed dit perfecte koppel in hun perfecte auto langs een 

lange eenzame weg, toen ze iemand aan de kant zagen staan. Duidelijk de wanhoop nabij. 

Juist omdat ze zo’n perfect koppel waren, stopten ze om te helpen. 

 

Daar stond de Kerstman met een hele berg speelgoed. Omdat ze niet wilden dat er zoveel 

kleine kindertjes ontgoocheld zouden worden op kerstavond, nam het perfecte koppel de 

Kerstman, en al zijn speelgoed, mee in hun auto. 

 

Al gauw waren ze op weg om overal het speelgoed te gaan brengen aan die 

lieve kindertjes. Jammer genoeg werden de weersomstandigheden alsmaar slechter en 

slechter en het perfecte koppel en de Kerstman hadden een ongeval. Slechts 1 overleefde 

het ongeluk. 

 

Wie dan wel? 



8 

 

 
 

 
 

 



9 

 

 
 

In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Anne Bouter en Sophie Wilpshaar. 
 

Hoe heet je? Anne Bouter 

Wat is je adres? Hoogenweg 1c 

Wanneer ben je geboren? 11-12-2007 

En waar ben je geboren? Ede 

Broers / zussen: Zusje Lotte en broertjes 

Lars & Luuk 

Naar welke school ga je? Bloemenhof  

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 

Wat zijn je hobby’s? Hockey en op de laptop dingen doen 

Huisdieren: Twee poezen 

Lekkerste eten / drinken: Frikandel en Coca cola 

Leukste televisieprogramma: Brugklas en Spangas 

Favoriete muziek / band: There’s nothing holding me back 

Leukste boek: Dagboek van een muts 

Waaraan heb je een hekel? Herrie 
  

  

Hoe heet je? Sophie Wilpshaar 

Wat is je adres? Hoogenweg 65A in 

  Venebrugge 

Wanneer ben je geboren? 1 september 2007 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 2 zussen, Judith en Anna 

Naar welke school ga je? O.B.S. ’t Spectrum 

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 

Wat zijn je hobby’s? Volleybal en met de poezen spelen 

Huisdieren: Poezen en koeien 

Lekkerste eten / drinken: Pannenkoeken en warme melk 

Leukste televisieprogramma: Dylan Haegens op You Tube 

Favoriete muziek / band: Armin van Buuren, Kensington en Coldplay 

Leukste boek: Ik lees graag stripboeken: Donald Duck 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kant-en-klare droge mortels 
 
 
 
 

betonmortels en metselspecies 
 
 
 
 

keien en sierbestratingen 
 
 
 
 

DIAMANT BETON 
Jan Weitkamplaan 18, 7772 SE Hardenberg 

Telefoon 0523-262444, fax 0523-261799 
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Garnalensalade 
Hierbij een lekker recept(van mijn zus) voor een 
garnalensalade,het is gemakkelijk te maken en kan niet 
mislukken! 
Ingrediënten: 

• Een half ons Noorse en een half ons Hollandse garnalen 

p.p. 

Voor de cocktailsaus: 

• Mayonaise en tomatenketchup (gelijke porties)  

• Een scheutje whisky 

• Een paar eetlepels geklopte slagroom 

• 2 a 3 theelepels Worcester sauce 

Bereiding: 

• Meng de mayonaise en de tomatenketchup 

• Voeg daarna de overige ingrediënten toe en meng 

opnieuw 

• Laat de saus 12 uur koud worden in de koelkast 

• Voeg 2 uur voor het serveren de garnalen toe 

• Serveren in een cocktailglas en garneren met een schijfje 

citroen en wat basilicum 

Eet smakelijk! 
Groet,Herma Kloekhorst 
 
Graag geef ik de pen door aan Miranda Veltink! 
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Hallo allemaal, 
 
Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Diane van der Veen. Samen met mijn man 
Richard en onze twee dochters woon ik aan de Olsmansdijk 12. We zijn beide 
werkzaam in de ICT. Ik bij Oegema Transport in Dedemsvaart en Richard bij 
SwissKnife, zijn eigen onderneming in Almelo. Het is voor ons beide een 
uitdaging om mooie technische en softwarematige oplossingen te bedenken 
voor alledaagse vraagstukken.  
Onze jongste dochter, Tess, gaat naar OBS 't Spectrum in Baalderveld en zit daar 
met haar vriendjes en vriendinnetjes in groep 6.  
Onze oudste dochter, Ruth, gaat naar het Vechtdal College en zit in het tweede 
jaar van het gymnasium.  
In het weekend zijn we regelmatig te vinden bij een korfbal wedstrijd van Tess of 
een hockey wedstrijd van Ruth. Gelukkig spelen ze op dit moment beide weer in 
de zaal, want brrr wat kan het koud zijn aan de lijn. 
We wonen we nu al 21 jaar op ons mooie stekkie. 
 
Waarom dan nog voorstellen vraag je je misschien af. Nou dat zal ik eens even 
uitleggen. Ik zit al jaren in de redactie van deze dorpskrant. Samen met de 
andere redactieleden proberen we er altijd een mooie krantje van te maken. En 
dat is best leuk om te doen. Ik ben daarbij onder andere verantwoordelijk voor 
de rubriek 'Even voorstellen'. Hiervoor benaderen we 'nieuwe' inwoners van 
Hoogenweg of omstreken om zich voor te stellen in de dorpskrant. Er is 
voldoende verloop onder de inwoners. Er vertrekt er eens één en er komen weer 
nieuwe bij. Dus keuze genoeg, dat is het probleem niet. Nu moet ik jullie op 
biechten dat ik tot woensdag in de veronderstelling was dat ik nog tijd genoeg 
had om de rubriek aan te leveren. Tot mijn grote schrik kwam ik er achter dat de 
inlever datum een week eerder was dan ik dacht... Oeps. Het is dus niet meer 
gelukt om een bijdrage van een nieuwe bewoner te ontvangen.  
Maar wel een mooie gelegenheid om zelf eens even in de pen te klimmen. 
En in de volgende krant treft u volgens traditie gewoon weer een nieuwe 
bewoner uit Hoogenweg aan die zich even voorstelt! 
 

 Groeten, 
 Diane van der Veen 
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En weer gebeurt er niets  OK, een verzorgingshuis 

        i.p.v. een schooltje 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar daar komt niemand  in Hoogenweg 
voor in de benen… 
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Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.  
 
Ja, het bekende verhaal, het afgelopen jaar is weer voorbij gevlogen. 
Wanneer u dit leest, is het jaar bijna voorbij, en bereiden wij ons voor op "2018" 
en een ieder denkt, wat gaat de tijd toch snel. Maar terugblikkend op een aantal 
gebeurtenissen  2017: 
 
Geen Nieuwjaars receptie in januari wel een jaarvergadering in April. Glasvezel 
werd aangelegd en bij de meeste mensen inmiddels ook aangesloten en 
werkend . Op het braakliggend terrein van het voormalig schoolgebouw aan de 
Hoogenweg staat al een heel complex van Baalderborg. Een zeer geslaagde oud 
ijzeractie met een heel mooie opbrengst. Voortaan het 2e weekend in oktober, 
omdat de motormarkt verhuisd is van de Boshoek naar manege Hoogenweg.  
Onze secretaresse Annika bevallen is van een gezonde zoon. 
 
Baalderborg: 
Baalderborg verwacht rond februari 2018 te verhuizen met haar cliënten naar 
het nieuwe complex aan de Hoogenweg.  Daardoor zal er ook meer fietsverkeer 
plaatsvinden op de Hoogenweg, elders in dit blad legt Herjan nogmaals uit, wat 
de rode  en zwarte vlakverdeling van de weg inhoudt.  
 
Oud ijzer actie: 
De container mocht deze keer weer bij de familie Spijker-Koers aan de Hoekweg 
staan, wij bedanken hen daar zeer voor. Eg Geerlings  had aangeboden, om bij 
de container aanwezig te zijn, om het ingekomen oud ijzer te scheiden, hij heeft 
dit zeer zorgvuldig gedaan, de fietsen werden helemaal uit elkaar gehaald en alle 
verschillende soorten materiaal apart gehouden. Dit heeft er mede er toe geleid 
dat de opbrengst dit jaar €  600,= was. Wij bedanken daar Eg hartelijk voor. Wij 
hopen dat u allen het oud ijzer blijft sparen voor Plaatselijk Belang Hoogenweg 
e.o.. 
 
Whattsapp buurt preventie: 
U kunt zich nog altijd aanmelden voor de gezamenlijke  app,  voor info Herjan 
Gerrits. Er wordt bekeken waar er borden geplaatst kunnen worden, waarop 
vermeld staat dat er een buurt whatsapp. is. 
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Paasvuur 
Het afgelopen jaar heeft het paasvuur plaats gevonden bij de familie Langius-
Meiling aan de Hoogenweg 58.  Wij bedanken hen voor de gastvrijheid. Wij 
zoeken voor het komende paasvuur een nieuwe locatie omdat het stuk land 
waarop het paasvuur werd gehouden het komend jaar niet beschikbaar is. U 
kunt zich opgeven bij onze secretaresse Annika, pbhoogenweg@hotmail.com                                                              
Het  paasvuur moet een openbare gelegenheid zijn waar iedereen, op een 
afgesproken datum, zijn hout kan brengen en wanneer het vuur wordt 
ontstoken, wij ook met elkaar hiervan getuigen mogen zijn. 
 

Ook willen wij iedereen bedanken die 
heeft mee gedaan met de Rabo bank 
actie, en zijn/haar  stem(men) heeft 
gegeven aan ons. Wij hebben het mooie 
bedrag van € 377,74 mogen ontvangen. 
 
Wij,  bestuur plaatselijk Hoogenweg, 
wensen u allen prettige feestdagen en 
een gelukkig Nieuwjaar, samen met de 

mensen die je lief zijn. En wij hopen samen met u op een mooi 2018, waarin wij 
er met en voor elkaar proberen te zijn. 
 
 
                                                            Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 
                                                             Karin van der Steen 
 

 
Alzheimer Nederland - Collecte 2017 

 

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

 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 6 tot en met 

11 november 2017 heeft in Hoogenweg € 283,04 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 
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Extra hulp op de eerste hulp 
 

Zaterdag 4 november was de première van weer een nieuw toneelstuk van 

toneelvereniging Elck Wat Wills. De titel deed al vermoeden dat de klucht gerant 

zou staan voor veel commotie en hilariteit en dat bleek dan ook wel. 

  

Dokter Hogebaum (Jan Bulthuis) is arts in het MCH (Medisch Centrum 

Hoogenweg). Hij is al aardig op leeftijd en wil graag met een wel verdiend 

pensioen. Maar eerst moet zijn opvolger nog even ingewerkt worden. Wanneer 

Joop Kleiduif (Richard Slump) zich meldt voor zijn eerste werkdag, wordt hij 

aangezien als de opvolger van Dokter Hogenbaum en voordat de situatie goed en 

wel tot hem door dringt heeft hij al een dokters jas aan. De eerste patiënten zitten 

al in de wachtkamer en zijn natuurlijk ook nieuwsgierig naar de nieuwe dokter.  

 

Vooral Rebecca Boom (Dorinda Timmer) heeft veel belangstelling voor hem. 

Voor Nella Duinoord (Ina Timmer) is de eerste diagnose van de Joop wel heel erg 

schrikken. Dan zit er ook nog een mevrouw Buikstra (Karin van der Steen) in de 

wachtkamer met een zere duim. Wanneer echter blijkt dat deze patiënt de 

Inspecteur van de Gezondheidszorg is en nogal wat heeft aan te merken op de 

hygiëne van het Medische Centrum begint ook Directeur van Wal (Rutger van 

Braak) wel een beetje zenuwachtig te worden. De nieuwe schoonmaker heeft zich 

die ochtend niet gemeld en hij wil zelf eigenlijk geen gezeur maar lekker golfen 

en vooral zakken vullen. Dat lijkt er nu even niet in te zitten. 

 

Wanneer Dhr. Terpstra (Gerrit Waterink), een zwaar gewonde patiënt, binnen 

gebracht wordt en Joop Kleiduif de operatie voor zijn rekening moet nemen, 

merkt Dokter Hogebaum dat hij toch echt oud wordt en niet meer bekend is met 

alle nieuwe technieken. En hoewel verpleegster Annie (Truida Hesselink) het nog 

wel ziet zitten met de nieuwe dokter heeft hoofdzuster Joke (Erna de Boer) zo 

haar bedenkingen bij die nieuwe technieken. Misschien herstelt dhr. Terpstra op 

tijd om het Medisch Centrum te reden.... 

 

Onder regie van Henk Veldsink en Jenny ter Voorde is er weer een prachtige 

toneelstuk neer gezet waarbij de spelers al goed in hun rol zaten. Alle lof voor de 

leden van Elk Wat Wills! 
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Rijden op fietsstroken Hoogenweg 
 
Om duidelijkheid te scheppen en de veiligheid te vergroten, leggen we in dit 
artikel uit wat de regels zijn voor het verkeer bij een fietsstrook.  
Buiten de kern van de Hoogenweg is sprake van een fietssuggestiestrook. Dat is 
wat anders dan een fietspad, waarop het fietssymbool is geschilderd. Hierop 
moet je dan als fietser fietsen, auto’s hebben hier niets te zoeken. 
 

 
 
Bij de Hoogenweg is sprake van een fietssuggestiestrook (stippellijn zonder 
fietssymbool). Daarmee probeert de wegbeheerder de snelheid van de 
automobilist terug te dringen en de fietser meer veiligheid te bieden. Als fietser 
ben je niet verplicht erop te rijden, al denken veel automobilisten van wel. De 
Fietsersbond is geen voorstander van nepsuggestiestroken omdat ze fietsers 
geen bescherming bieden. 
 
De fietssuggestiestrook is dus gewoon onderdeel van de weg, en een 
automobilist moet ook hierbij zo rechts mogelijk houden. Omdat de Hoogenweg 
niet breed genoeg is voor 2 auto’s en een fietser, is het vanzelfsprekend dat de 
automobilist achter de fietser blijft bij tegemoetkomend verkeer. 
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Zwakkere verkeersdeelnemers 
De Hoogenweg wordt veel gebruikt door fietsers. Automobilisten en bestuurders 
van landbouwvoertuigen moeten zich realiseren dat zij aansprakelijk zijn voor 
schade van de fietser zonder dat zijn schuld bewezen is. Die wet is in het leven 
geroepen om de zwakkere verkeersdeelnemers te beschermen. 
 
Normaal gesproken moet je na een ongeluk bewijzen dat de tegenpartij 
aansprakelijk is. Dit geldt niet wanneer je als fietser of voetganger wordt 
aangereden door een motorvoertuig (auto, motor, bromfiets, snorfiets etc.). De 
wet bepaalt dat de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is, tenzij hij 
overmacht kan bewijzen. Dit is een vorm van 'risicoaansprakelijkheid'. Daarbij 
hoeft men geen schuld te hebben aan het ongeluk, maar is men wel 
aansprakelijk. Dit lijkt onrechtvaardig maar de fietser of voetganger loopt meer 
risico op zwaarder letsel vanwege de massa van het motorvoertuig.  
 
Tip voor fietsers 
Ook fietsers kunnen meewerken aan een veilige situatie: wijk niet onverwachts 
uit, fiets achter elkaar bij tegemoetkomend auto-/landbouwverkeer en voer 
goede verlichting. Desnoods draag je extra ledlampjes bij je wanneer het nog 
donker is. 
 

 
Afgelopen zondag, 3 december, zag Gerko Kremer Abraham. 
Velen hebben dat samen met hem gevierd op zaterdag 2 
december, want hij organiseerde een geweldig feest in het 
Gebouw voor iedereen. 
 
Gerko, vanuit de redactie alsnog van harte gefeliciteerd! 
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Van manege Hoogenweg 
 
Hallo medebewoners van de Hoogenweg! 
 
Ieder van u kent vast en zeker de manege in Hoogenweg. Maar bent u er al eens 
geweest en hebt u binnen al eens een kijkje genomen? Dat kan natuurlijk altijd wel, 
maar we organiseren ook regelmatig leuke activiteiten, waar u van harte welkom bent. 
Zo is er komende maand ook weer van alles te beleven: 
 
15 en 16 december hebben we weer proefjesdagen van de Stichting Paardrijden 
Gehandicapten Hardenberg en omgeving. 
 
Zondag 17 december gaan we verder met de rijvereniging Xenophon die hier dan 
wedstrijden rijdt. 
 
Maandag 18 december tijd menvereniging HARP weer bij ons. 
 
19 t/m 22 december worden er carrousel lessen gegeven. 
 
Na de Kerst gaan we weer beginnen met op de 27ste pony wedstrijden van 
PSV Xenophon. 
 
Donderdag 28 december worden er manege- en ruiterbond proefjes gehouden. 
 
En vrijdag 29 december heeft HARP een indoormarathon. 
 
We sluiten het jaar af op zaterdag 30 december met een Jump-in, waarbij 
iedereen kan springen. 
 
Zondag 31 december zijn we vanaf 4 uur gesloten. 
 
Om het nieuwe jaar goed te beginnen is iedereen welkom op 3 januari 2018 
voor een nieuwjaarsborrel en om Jantjes verjaardag te vieren! 
 
Vanaf manege Hoogenweg willen wij al onze buren en dorpsgenoten de 
hartelijke groeten doen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Manege Hoogenweg, 
Jantje Dolfing 



24 

 

 
 

Jelle en Gre, bedankt voor het doorgeven van de doorgeefpen…  
 
Ruim twee jaar geleden stonden we ook in ‘oes blattie’, alleen toen om ons als 
groentjes in Hoogenweg voor te stellen. Inmiddels wonen we alweer bijna drie 
jaar met heel veel plezier aan de Hoogenweg 42b.  
 
Laten we even bij het begin beginnen… wie zijn we? 
Hans-Jaap Dorgelo, opgegroeid in Anerveen als een enorm ondeugend manneke.  
Silvia Dorgelo-Jager, opgegroeid in Dalen als een keurige jongedame.  
En tja… toen werden we in 1999 een stelletje en was het gebeurd met de grote 
ondeugendheid en de keurigheid ;-). Gekheid natuurlijk… In 2005 zijn we gaan 
samenwonen in Hardenberg, Baalder en in 2007 trouwden we. Om het mooi om 
de twee jaar te houden… werd in 2009 Thijs geboren en in 2011 volgde Bas.  

 
Hans-Jaap heeft ruim 17 jaar bij Tielbeke transport gewerkt als logistiek planner 
en werkt nu sinds 2016 bij Groenoord in Dalen als vestigingsmanager van de 
landbouwafdeling. Zijn hele leven is hij al gek van de landbouw, trekkers en alles 
wat daar bij komt kijken, dus deze baan was duidelijk ‘van je hobby je beroep 
maken’. Thuis is Hans-Jaap het liefst met de kinderen in de schuur of buiten aan 
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het werk. Dingen maken, maar ook met zijn miniaturen in de weer zijn een fijne 
bezigheid.  
 

Silvia is na het afronden van de SPH in Groningen bij de Baalderborggroep gaan 
werken. Eerst in Baalderveld en nu op de locatie ‘Hof van Pepijn’ in het centrum. 
Een unieke, prachtige locatie met een gevarieerde doelgroep. Verder worden de 
dagen uiteraard gevuld met het opvoeden van de jongens, ze naar school en 
sportclubs brengen en halen, mijn fijne fiets maakt heel wat kilometers. Hobby’s 
zijn tuinieren, lezen en fotoboeken maken. Ook vind ik het fijn om iets voor een 
ander te betekenen. Zo zit ik in de overblijfcommissie op CBS de Bloemenhof, 
waar onze jongens op school zitten en ben ik voorzitter van de welbekende 
Oranjevereniging Hoogenweg. Heerlijk om lekker mee aan de slag te zijn! En 
goed om over drempels heen te stappen, want in die microfoon praten blijf ik 
toch wel erg spannend vinden…  
 

Thijs wordt 9 januari 9 jaar en zit in groep 5 op CBS de Bloemenhof. Hij is een 
enthousiast en sportief kind. Zijn hart ligt bij de atletiek, bij Spurt ’88 traint hij vol 
overgave twee keer per week. Zijn hobby’s zijn atletiek beoefenen, spelen met 
de SIKU (miniatuur trekkers, hij heeft een complete boerderij op zijn kamer), 
spelen met de lego en buiten zijn. De skelter, bmx, papa helpen met klusjes, etc.  
 

Bas is 6 jaar oud en zit in groep 2 op CBS de Bloemenhof. Hij is een vrolijke frans 
en wordt al een echte charmeur. Hij volgt zwemles en is een echt speelkind. Hij 
kan helemaal op gaan in de legokamer of als hij met de SIKU in het boerenleven 
op zijn kamer of buiten met de bruder speelt. De realiteit nabootsen is zijn 
favoriet, en dan natuurlijk met groot materieel en veel PK’s. Klussen met papa 
staat ook hoog op de lijst van favoriete bezigheden van Bas, want tja, papa is 
toch wel zijn grote voorbeeld ;-).  
 

Achter in onze tuin staat ons kippenhok, waar 5 hennen en een haan van het ras 
Amrock dagelijks rondscharrelen.  
Eigenlijk hebben we helemaal niet zoveel te melden… We zitten helemaal op 
onze plek aan de Hoogenweg en genieten enorm van ons huis, de vrijheid, de 
omgeving en de buurt!!! Een plek uit duizenden!  
 
Groetjes van de Dorgelo’tjes.  
 
 
De pen geven we door aan Daniëlle ter Voorde. Leon, Daniëlle, Lana en Tijn zijn 
immers nu weer echt terug in Hoogenweg!!!  
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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 12.00 uur 

(evt. vooraf betalen mag) 
 

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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Super geslaagde 60+ reis 

 
Maandag 4 september was weer het jaarlijkse reisje voor de 60-plussers van de 
Hoogenweg. Wat is het toch geweldig dat er zoveel mensen mee gingen.  
Het was een prachtige zonnige dag en vol goede moed vertrokken Jenny Lugies 
en ik met een bus vol richting Papenburg in Duitsland. Onderweg stopten we 
even om koffie of thee te drinken en kon men even de benen te strekken. 
 
Aangekomen in Papenburg kwam er een gids bij ons in de bus. We reden verder 
naar scheepswerf Meyer. Meyer Werft is vooral bekend doordat zij grote 
cruiseschepen maken. Maar bouwt ook containerschepen. Volgens de gids 
hadden we vandaag geluk, want er lag een gigantisch groot cruiseschip in de 
haven. In dit cruiseschip was een compleet casino ingericht. Dit prachtige 
cruiseschip was maar liefst 335 meter lang en 40 meter breed en zal daar in de 
haven verder afgewerkt worden om vervolgens op de Aziatische wateren te gaan 
varen. De gids vertelde ons onder meer over het ontstaan van de werf en we 
kregen doormiddel van animatiefilmpjes te zien hoe zulke grote cruiseschepen 
gebouwd worden. Eigenlijk was het heel simpel, het bouwen gaat eigenlijk 
hetzelfde zoals met legosteentjes. Het was een heel indrukwekkend om dit van 
dichtbij te mogen zien. 
 
De bus bracht ons daarna naar een dichtbij gelegen eetgelegenheid waar er 
inmiddels een heerlijk frühstückontbijt voor ons klaar stond.  
Na de lunch moesten we toch echt weer verder, want stokerij Berentzen in 
Haselünne verwachtte ons daar.  Bij aankomst werden we in 2 groepen gesplitst 
en we door een Duitse dame door het oude, maar prachtige pand rondgeleid. De 
dame vertelde ons dat Berentzen was opgericht door de 2 broers Berentzen. De 
invoering van de populaire mix, jenever met appelsap, beter bekend als: 
Apfelkorn werd een doorbraak in de wereldgeschiedenis. Berentzen maakt 
inmiddels allerlei alcoholische dranken maar ook alcoholvrije dranken, met 
uiteenlopende smaken, voor elk wat wils! Aan het eind van de rondleiding 
mochten we verschillende borreltjes zelf proeven. Hier werd goed gebruik van 
gemaakt. 
 
Toen was het tijd om weer richting de Hoogenweg te gaan. Bij het gebouw 
aangekomen had Gerko weer geweldig voor ons allen gekookt. Het diner inclusief 
ijs en bavarois buffet smaakten heerlijk. 
 
Al met al kunnen we terugkijken op een geweldige dag. Bedankt voor de leuke 
dag en natuurlijk tot volgend jaar! 
 
Oranjevereniging Hoogenweg 
Dimphie Wilpshaar 
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EEN WITTE KERST 
 door Godfried Bomans 

  
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. 
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de 
rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een 
van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog 
aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over 
drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. 
Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in 
een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te 
komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een 
verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. 
 
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." 
 
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar 
warm aan. 
 
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook 
beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." 
 
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens 
was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een 
stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel 
ellende in de wereld. 
 
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En 
daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid 
van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet 
je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er 
gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, 
verstoord weer op zijn bord. 
 
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet 
los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. 
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Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij 
vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was 
namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo 
dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en 
toen werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op 
Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur hard 
achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel 
over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," 
zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat." 
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag 
hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast 
zich, die zwanger was. 
 
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer 
te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, 
zoals gezegd, een witte Kerst. 
 
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn 
ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel 
weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen 
heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren 
niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het 
kind werd opnieuw in een schuur geboren. 
 

 
 

GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT 
 
Voor één van onze bezorgroutes zijn wij op zoek naar een nieuwe 
bezorger die driemaal per jaar deze dorpskrant huis-aan-huis wil 
bezorgen. 
 
Het gaat globaal om de straten Eggenweg-Emtenbroekerdijk-
Hardenbergerveldweg-Hoekweg-Hoogenweg(deels)-Kanaalweg Oost-
Lageweg. 
 
Heeft u belangstelling of wil tu meer informatie? Neem dan contact met 
ons op! 
 
Redactie Oes Blattie 



32 

 

 
 

 
 

 



33 

 

 
 

Oranjevereniging 
 
Sinterklaasfeest 

Op woensdagmiddag 29 november was het weer 
zover; Sinterklaas kwam in het mooie Hoogenweg!!! 
Er kwamen maar liefst 39 kinderen het feest met Sint 
en zijn Pieten mee vieren! 
 
Eerst gingen de kinderen een bakje knutselen, 
pepernoten bakken en een dansje instuderen. 
 
Toen Sinterklaas aankwam heeft hij uiteraard het 
prachtige dansje bekeken en enkele kinderen bij zich 
geroepen voor een praatje. 
 
Voor ieder kind was er een cadeau en het werd een 
zeer geslaagde middag!   

 
 
 
Rabobank-actie 
Zoals bij velen bekend deed 
de Oranjevereniging in 
november mee aan de 
Rabobank Coöperatie Weken. 
Hiervoor hadden we met het 
bestuur met veel plezier een 
promotiefilmpje gemaakt 
passend bij het thema 
‘Noaberschap’. En we zijn er 
trots op: we wonnen als 
Oranjevereniging de 
creativiteitsprijs t.w.v. €2000,-
!! Deze prijs zal uiteraard op 
goede wijze besteed worden, 
zodat alle leden van de Oranjevereniging hiervan mee kunnen profiteren! 
 
Ook kregen we een mooie cheque t.w.v. €351,24 door alle stemmen die we 
mochten ontvangen van de leden van de Rabobank. Iedereen bedankt voor het 
stemmen! 
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Primeur tijdens eindejaarsbijeenkomst Ondernemersfonds 
 

Dinsdagavond 28 november kwamen de leden van het Ondernemersfonds Hoogenweg 
(OFH) samen voor een laatste bijeenkomst in 2017. 
Voorzitter Henk Brink blikte met de ruim twintig aanwezige leden terug op 2017. 
Het OFH heeft in 2017 meerdere goede doelen en lokale activiteiten financieel gesteund 
voor een totaalbedrag van € 1.255,00. We kunnen stellen dat het een succesvol  tweede 
jaar is geweest voor de ondernemersclub. Tevens hebben zich drie nieuwe leden 
aangemeld, het ledenaantal groeide dit jaar meer dan tien procent tot totaal 
zevenentwintig leden. Voor 2018 staan er weer een paar informatieve activiteiten voor 
de leden op stapel en hopen we tevens dat wederom menige organisatie de weg naar 
het OFH weet te vinden, zodat we bestaande en nieuwe activiteiten kunnen blijven 
steunen. 
 

Primeur 
Tijdens de bijeenkomst waren wethouder Douwe Prinsse en twee beleidsambtenaren 
aanwezig om een presentatie te geven over “Hardenberg; het meest vitale platteland 
van Nederland”. 
De primeur van de website www.mijnlandschapid.nl/  van de gemeente Hardenberg 
werd gegund aan de ondernemers uit Hoogenweg. Stap voor stap werden we door de 
website geleid waarin werd getoond welke mogelijkheden er zijn voor het economisch 
en landschappelijk ontwikkelen van het buitengebied van Hardenberg. Het is erg 
interessant en informatief om deze website een keer te bezoeken. Na de presentatie 
konden er vragen worden gesteld, van deze mogelijkheid werd veel gebruik werd 
gemaakt. Tevens werd richting de gemeente het belang van een centraal gelegen 
dorpshuis in een kleine woonkern flink benadrukt door de ondernemers. Iets wat de 
gemeente permanent moet blijven faciliteren.  
 

Na de presentatie werd de avond feestelijk afgesloten in het vernieuwde café in het 
Gebouw.  Het verbouwde café is een aanwinst voor Hoogenweg en de ondernemers 
voelden zich er meteen thuis. Tot slot werd Gerko Kremer en zijn team bedankt voor zijn 
inzet voor behoud van de leefbaarheid in Hoogenweg en zijn betrokkenheid en 
coöperatieve samenwerking met diverse verenigingen.  
Al met al was het een erg levendige en informatieve avond. 
 
 

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

http://www.mijnlandschapid.nl/
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: 
Judith Schilstra 

Volle Urenweg 1 

7793 HW Hoogenweg 

tel 0523 760430 

judithschilstra@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: 
 

Kruiswoordpuzzel: 

 

 

 

Raadsel: 

De perfecte vrouw natuurlijk. Zij is namelijk de 

enige die echt bestaat. Iedereen weet immers dat 

de Kerstman niet bestaat en dat de perfecte man 

nog uitgevonden moet worden. 

De vrouwen stoppen nu met het lezen. Mannen 

lezen verder. 

 

Dus, als de perfecte man niet bestaat en de 

Kerstman ook niet bestaat, dan moet de vrouw 

wel aan het stuur gezeten hebben. Dit verklaart 

dan weer het ongeluk. 

Als jij nu een vrouw bent die besloten heeft om 

dit verder te lezen dan bewijst dit alweer die 

andere stelling: vrouwen luisteren nooit. 

 

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 9 maart 2018 bij Leon ter Voorde. 
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