
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De doorgeefpen lag bij Daniëlle ter Voorde 

• We waren op bezoek bij De Vijvertuinen van Ada Hofman 

• In de jeugdrubriek Karlijne Ramaker en Jasper Nijeboer 

• De koksmuts was in handen van Miranda Veltink 
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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 

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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Maart 2018 
 
En toen was hij er toch ineens nog: de winter! Net als voorgaande 
jaren gingen we er eigenlijk al een beetje van uit dat het alweer een 
kwakkelwinter zou worden, maar het gezegde ging op: ‘Maart roert zijn 
staart’. En hoe! Vooral de gevoelstemperaturen gingen ineens hard 
onderuit en hoewel het even duurde, kon er uiteindelijk toch nog 
geschaatst worden. 
 
Voor het eerst sinds jaren opende ook onze ijsbaan haar deuren. Er 
werd volop gebruik van gemaakt en veel kinderen konden voor het 
eerst het schaatsplezier ervaren. Een mooie opsteker ook voor de 
ijsvereniging, die de afgelopen jaren veel geïnvesteerd heeft in de 
baan en de kantine. 
 
Maar zo snel als hij kwam, zo snel verdween de winter ook weer. 
Slechts enkele dagen later is de temperatuur al redelijk aangenaam en 
laten de vogels zich volop horen. De lente lijkt in aantocht en dat is dan 
ook wel weer lekker, toch? 
 
De tijd van tuinieren is weer aangebroken en daarom gingen wij maar 
eens op gesprek bij Helga en Erik die vorig jaar de vijvertuinen van 
Ada Hofman hebben overgenomen. Het verslag treft u elders in deze 
krant. Een bezoek is zeker de moeite waard en geeft u vast volop 
inspiratie voor uw eigen tuin! 
 
Verder treft u weer veel bijdragen aan van uw mede-inwoners en 
daarmee wens ik u veel leesplezier! 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
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 

31-03-18 Motormarkt Hardenberg bij de manege van 8:00 
uur tot 16.00 uur. 

MC De 
Gasschoeve 

02-04-18 Paaseieren zoeken in het park. Start om 10.00 
uur bij de ijsbaankantine. Deelname gratis 

Act.commissie 

07-04-18 
en 
08-04-18 

4e Highway Open darttoernooi. Zaterdag 
Koppeltoernooi (va 19.30h). Zondag Single 
toernooi (va 13.00h) Inschrijven bij het Gebouw. 

 

11-04-18 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

14-04-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

27-04-18 Koningsdagviering bij het Gebouw: 's ochtends 
kinderspelen / 's middags fietstoch en bbq 

Oranjevereniging 

09-05-18 Feestavond Trekkertrek Den Velde  

10-05-18 Trekkertrek, Lambertsdijk Den Velde  

12-05-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
19-05-18 Rommelmarkt op de parkeerplaats bij het 

Gebouw. Aanvang: 13.00 uur 
IJsvereniging 
HEO 

21-05-18 Rondje Radewijk; fietstocht  

02-06-18 Autopuzzelrit; vertrek bij het Gebouw vanaf 
18.30 uur 

Oranjevereniging 

09-06-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

22-06-18 Volleybaltoernooi in het park. Aanvang: 19.00h Act.commissie 

14-07-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

21-07-18 Jeugdvoetbaltoernooi in het park. Aanvang: 
13.30 uur 

Act.commissie 

04-08-18 Spuitvoetbaltoernooi in het park  
11-08-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

03-09-18 60-plus reis Oranjevereniging 
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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 

betekend 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 is opgelost, is er een 

plaatje te zien. 

 

Woordrijgen 

 

Vul de volgende woordenrij aan. Het eind van het laatste woord is het begin van het 

nieuwe woord. 

 

 

De rover 

Het kasteel van de koning wordt goed bewaakt. De enige manier om binnen te komen is 

het wachtwoord te weten. Een rover is van plan de kroonjuwelen te stelen. Hij heeft zich 

in de bosjes verstopt om het wachtwoord af te luisteren. Er komt een man aan bij het 

kasteel en de wachter roept: "Acht!". De man antwoordt: "Vier", en mag naar binnen. Nog 

iemand meldt zich aan de poort en de wachter roept: "Twaalf!". De man antwoordt met 

"Zes" en mag naar binnen. Als de derde man het kasteel wil binnengaan roept de wachter 

"Zes!", en nadat de man "Drie" heeft geantwoord mag ook hij naar binnen. De rover heeft 

nu door hoe de vork in de steel zit en loopt naar de poort. De wachter schreeuwt "Tien!". 

"Vijf", antwoordt de rover. Onmiddellijk wordt hij in de boeien geslagen! 

Wat had de rover moeten antwoorden om binnen te komen?  
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Jasper Nijeboer en Karlijne Ramaker. 
 

Hoe heet je? Jasper Nijeboer 

Wat is je adres? Hoogenweg 14 

Wanneer ben je geboren? 18-11-2007 

En waar ben je geboren? Hoogenweg 

Broers / zussen: 1 broer (Thijmen) 

Naar welke school ga je? Cbs Bloemenhof  

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Marechaussee 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen 

Huisdieren: Hond 

Lekkerste eten / drinken: Patat en cola 

Leukste televisieprogramma: Nickelodeon 

Favoriete muziek / band: Top 40 

Leukste boek: Geronimo Stilton 

Waaraan heb je een hekel? Iets wat ik graag wil maar niet mag 
  

  

Hoe heet je? Karlijne Ramaker 

Wat is je adres? Hoogenweg 44 in 

  Hoogenweg 

Wanneer ben je geboren? 22 maart 2008 

En waar ben je geboren? Hoogenweg 

Broers / zussen: 1 zus Rebecca en 2 broers 

Sander en Joran 

Naar welke school ga je? CBS het Kompas Radewijk  

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Boerin en Juf 

Wat zijn je hobby’s? Ponyrijden, gymnastiek en buiten spelen 

Huisdieren: 1 pony Dipsy, 1 hond Bobby, 3 kippen, 1 poes 

Pippi 

Lekkerste eten / drinken: Pizza, patat, pannenkoeken, ice tea 

Leukste televisieprogramma: Lachen om home videao’s 

Favoriete muziek / band: Katy Perry, top 40 

Leukste boek: Boekn van Thea Stilton 

Waaraan heb je een hekel? Pesten en 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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Arretjes Cake 
 
Hoewel ik niet een hele goede kokkin ben, en Henri meestal 's avonds 
kookt, heb ik toch een recept, welke ik jaren geleden van Oma Veltink 
(oma van Henri) heb gekregen. Dit werd door haar geserveerd op 
Nieuwjaarsdag. Maar is op iedere andere dag goed te eten! 
 
Benodigdheden: 
250 gram Delfia (soort frituurvet van kokosvet) 
1 à 2 eieren 
200 gram suiker 
2 à 3 volle eetlepels cacao 
200 gram biscuits (Mariakaakjes, Petit Beurre) 
 
Klop de eieren met de suiker glad en roer er lepel voor lepel de cacao 
door (evt. nog een theelepel sterk koffie-extract). 
Smelt de Delfia op een zacht vuur, voeg die bij het mengsel en roer alles 
tot een volkomen gelijkmatige massa. 
 
Roer er dan de biscuits - in kleine stukjes gebroken - door. 
Vorm - op een velletje boterhampapier - met behulp van een paar 
messen, de soepele massa tot een ronde of langwerpige cake en laat deze 
opstijven. 
 
Eet smakelijk en geniet! 
 
Miranda Veltink 
 
 
 
Graag geef ik de koksmuts door aan Erna de Boer. 
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ELCK WAT WILLS- EXTRA HULP OP DE EERSTE HULP 
 

Elck Wat Wills heeft afgelopen zaterdag 10 maart de laatste voorstelling van dit 
seizoen gegeven in Het Gebouw. Hiermee kunnen we terug kijken op een 
fantastisch seizoen. Met het blijspel “Extra hulp op de eerste hulp” hebben we 
14 keer op het podium gestaan. Met de doldwaze typetjes, scènes en een hoop 
spektakel op het podium hebben we  samen met het publiek vele leuke avonden 
gehad. De laatste avond werd na afloop nog een extra feestelijk tintje aan 
gegeven door een muzikaal optreden van Eric Smulders. 
 
We gaan nog even een paar maanden nagenieten en dan gaan we  ons weer op 
maken voor een nieuwe seizoen! De leescommissie is alweer druk bezig om een 
mooi stuk uit te zoeken waar we hopelijk in november  de planken mee op 
kunnen. 
 
Elck Wat Wills bedankt alle bezoekers en we hopen dat we u in het nieuwe 
seizoen weer kunnen begroeten zodat we samen kunnen genieten van fijne 
toneelvonden! 
 
Bestuur EWW 
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Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging met gastspreker Jan Heuver 
 
Op vrijdagavond 26 januari hield de Oranjevereniging haar jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering in het Gebouw Hoogenweg. 
 
In de gezellige zaal werden onze leden ontvangen en kon men kijken naar de 
foto’s die zijn gemaakt tijdens de verschillende activiteiten van afgelopen jaar.   
In het formele gedeelte heette onze voorzitter Silvia Dorgelo onze leden van 
harte welkom en liet ze eerst het promotiefilmpje zien, wat wij samen met het 
bestuur hebben gemaakt tijdens de Rabobank CoöperatieWeken. Met dit filmpje 
hebben we de creativiteitsprijs van maar liefst EUR 2.000 gewonnen. Super om 
dit met elkaar gemaakt te hebben! Daarna vertelde Silvia over de dingen die we 
het afgelopen jaar hebben georganiseerd voor onze leden. Verschillende 
activiteiten zijn erg goed bezocht. Daarna werden de cijfers over 2017 besproken 
en volgden de bestuursverkiezingen. Gerran Klingenberg was herkiesbaar en 
werd opnieuw gekozen. Ik was aftredend en niet herkiesbaar. Als kandidaat 
stelden wij Miranda Veltink voor en zij werd gekozen. Miranda zal mij opvolgen 
als nieuwe penningmeester. Helaas kon Miranda niet aanwezig zijn deze avond. 
 
De wel bekende Hardenberger Jan Heuver hadden wij bereid gevonden om het 
informele gedeelte van de avond in te vullen. Deze enthousiaste man vertelde 
vol passie over het succes van zijn onderneming, De Heuver groep.  Deze bestaat 
inmiddels uit 13 Profile Tyrecenters verspreid over Noord en Oost-Nederland en 
een bandengroothandel in Hardenberg. De bandengroothandel is uitgegroeid tot 
een van de grootste bandenspecialisten van Europa. 
 
Daarna vertelde Jan Heuver over het project ‘Senegal Juist Nu’ waar hij zich vol 
overgave heeft ingezet en geld heeft ingezameld. In 2002 is er namelijk een 
veerboot in Dakar gekapseisd. Daarbij kwamen ook twee oud-Hardenbergers om 
het leven, Roel en Lisette Arendshorst. Van de 2.000 mensen aan boord, 
kwamen ruim 1950 opvarenden om bij de ramp. Voor de jeugd in de streek die 
door de ramp getroffen werd, is vanuit de Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Hardenberg-Heemse dit project opgezet.  
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Een ander project dat hem na aan het hart ligt is de Stichting The Home of Hope 
& Dreams. Deze Stichting is in 2009 opgezet door Gini Pullen. Zij bouwde daar 
een huis voor weeskinderen die daar goed onderwijs, gezondheidszorg en een 
liefdevolle omgeving krijgen. Familiebedrijf Heuver ondersteunt deze stichting 
structureel. Het bedrijf doet dat niet alleen met geld. Per jaar kunnen zes 
medewerkers van Heuver afreizen naar Oeganda om Gini en haar team te 
helpen. 
 

Na de boeiende verhalen van 
Jan Heuver, bedankte Silvia 
hem hartelijk en 
overhandigde hem namens 
de Oranjevereniging een 
cheque voor de Stichting The 
Home of Hope & Dreams. 
Ook Henk Brink overhandigde 
hem een check namens het 
Ondernemers Fonds 
Hoogenweg. 

 
En zo was dit alweer de laatste Algemene Ledenvergadering voor mij als 
bestuurslid. Mijn termijn van 2 keer 3 jaar zit erop. De afgelopen 6 jaren waar ik 
penningmeester mocht zijn van de Oranjevereniging zijn voorbijgevlogen. Met 
heel veel plezier heb ik mijn bijdrage mogen leveren in dit gezellige bestuur. Ik 
wil iedereen hartelijk bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen jaren! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Dimphie Wilpshaar 
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Put NAM locatie Hoekweg  wordt gedempt. 
         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelukkig maar,    en er is nog geen kalf 
  verzopen. 
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Het bestuur van Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. heeft geen tijd om stil te 
zitten. Veel zaken die van belang zijn voor de inwonenden van Hoogenweg en 
omstreken komen regelmatig terug. Te denken valt dan aan het blad van de 
bomen langs de weg dat iedereen letterlijk bezig houdt en natuurlijk de 
verkeersveiligheid in ons gebied.  
 
Jaarvergadering / Gezellige avond 23 maart a.s. / NAM 
Het is al op tijd aangekondigd via de posters aan de bomen: de jaarlijkse 
ledenvergadering voor leden van Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. vindt plaats 
op vrijdag 23 maart a.s. in het Gebouw. Standaard zal zijn het doornemen van 
alle activiteiten en zaken die ons bezig houden, bestuurswisseling en kascontrole. 
Ook terugkerend, maar niet minder gezellig is het programma na de pauze, 
verzorgd door de activiteitencommissie. Ieder jaar zorgt een spelprogramma of 
iets van soortgelijke aard voor veel plezier! 
Dit jaar hebben we ook de NAM uitgenodigd om voorlichting te geven over de 
activiteiten die zij onderneemt en ook zullen de huidige actualiteiten besproken 
worden. 
Het bedrijf heeft aangegeven mee te willen helpen om de feestvreugde te 
verhogen en neemt de kosten van consumpties deze avond voor haar rekening, 
waarvoor onze dank natuurlijk. 
 
Geen lid, wel welkom! 
Bent u benieuwd wat Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. doet, woon dan gerust 
deze avond bij en schrijf je tijdens deze bijeenkomst bij de secretaris in voor 
lidmaatschap. 
 
Nieuwe buren 
Er is veel ‘beweging’ bij de bewoners van de Hoogenweg e.o. Veel huizen die te 
koop stonden worden weer bezet en zelfs lege kavels worden bebouwd. Dat 

vinden wij een goede ontwikkeling, want dat 
voorkomt dat ons dorp leegstroomt en het 
geeft nieuwe impulsen. Baalderborg groep 
heeft gezorgd dat we tientallen nieuwe buren 
hebben gekregen. Zij heeft een schitterend 
nieuw gebouw geplaatst en de nieuwe 
inwoners zijn inmiddels gesetteld. Ons, als 
vertegenwoordiging van ons dorp, leek het 
leuk hen welkom te heten met een boeketje 
bloemen. Er is ons verteld dat de officiële 
opening later volgt en waarvan de informatie 

dus nog volgt. Vanzelfsprekend werd de attentie verrast ontvangen. 
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Paasvuur, locatie gezocht! 
De gemeente wijst per dorp slechts 1 vergunning toe voor het houden van een 
paasvuur. 
Vorige jaren vond dat plaats bij Langius waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. 
Voor dit jaar en wellicht volgende jaren zoeken we nog een nieuwe locatie. 
Voorwaarde is wel dat iedere bewoner van Hoogenweg e.o. haar snoeihout mag 
brengen en tijdens de tweede paasdag aanwezig mag zijn bij het branden. Het is 
vaak een gezellig samenzijn en een giftenpot zorgt voor een eventuele financiële 
bijdrage. Wie stelt ruimte beschikbaar? Laat het weten aan het secretariaat. 

Bladhekken 
Zoals ieder jaar heeft halverwege de Hoogenweg weer een bladhek gestaan van 
de gemeente. In goed overleg is de opening naar de stoep verplaatst om zo een 
veilige inworp te bewerkstelligen. 
 
Snelheidsactie 
Enkele jaren geleden heeft er een controle plaatsgevonden op snelheid in de kern 
van de Hoogenweg. 

Deze werd toen gehouden zonder dat er bekeuringen werden uitgedeeld, maar 
wel duimpjes ‘omhoog’ bij voorbeeldig rijgedrag en duimpje ‘omlaag’ bij 
snelheidsovertreding. Deze werd vastgesteld m.b.v. een lasergun. Grove 
overtredingen worden natuurlijk niet door de vingers gezien, dit ter beoordeling 
door dienstdoende agent. 

Dit jaar zal wederom een controlemoment plaatsvinden, maar deze zal buiten de 
30-km zone plaatsvinden, op het 60-km gedeelte dus. We zullen u hierover op de 
hoogte stellen, immers is het niet de bedoeling om te bekeuren, maar wel om een 
stuk bewustwording te creëren bij de weggebruikers. 

De Hoogenweg wordt veelvuldig gebruikt door fietsers en in het zomerseizoen en 
met de komst van de Baalderborg zal dat toenemen. 
 
Heeft u vragen of tips van algemeen belang van de Hoogenweg e.o. mail of bel 
ons gerust! 

 

                                                            Bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 

                                                             Herjan Gerrits 
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5 jaar  
Rondje  
Radewijk  
een ontdekking aan de grens 
 

thema 2018:  cultureel erfgoed 
 
   Fietsen op 21  mei, Tweede Pinksterdag, langs 10 bedrijven. 
              Genieten van Radewijk en haar cultureel erfgoed. 
 
     Volg ons op facebook, Radewijk.eu en berichten in de krant. 
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Hallo beste lezers van ‘Oes Blattie’. Mogen wij ons even voorstellen: wij 
zijn de familie Hut. Wij hebben een handelsonderneming en zijn in 
Radewijk een kleine multihandel begonnen. 
Nadat wij al meer dan vijf jaar bezig zijn met diverse 
activiteiten/evenementen hebben wij besloten om hier in Radewijk een 
winkeltje te beginnen, naast korenmolen Windlust. 
 
Handelsonderneming WGH is gespecialiseerd in gereedschappen, 
toebehoren  en verbruiksartikelen. Voor de gunstigste prijzen en service 
kunt u bij ons terecht. Onze voorraad bestaat uit nieuw hand- en elektrisch 
gereedschap, bouten/moeren/schroeven/pluggen, alles op het gebied van 
lassen en slijpen. 
 
Kortom, het is een kijkje waardig. Mochten de producten niet aanwezig 
zijn dan gaan we zeker kijken of het te bestellen is. Doormiddel van 
persoonlijk contact kunnen wij u vakkundig en snel te woord staan. Wij 
leveren aan particulieren, bedrijven en instellingen. We hebben een zeer 
ruim aanbod aan producten. 
 
Daarom komt nee verkopen niet snel voor in ons woordenboek. Ook kunt 
u een kijkje nemen op onze website www.gereedschapsconcurrent.nl  of 
via onze facebookpagina ‘gereedschapsconcurrent’. 
 
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen, neem dan gerust 
telefonisch of via mail  contact op: 

• 06 57014179 
• handelsondernemingwgh@gmail.com 

De winkel is op 24 februari feestelijk geopend door de jongste dragracer 
van Europa, de 8-jarige Geeuwke Siersema uit Ureterp. Geeuwke gaf ook 
een demorun; zie  de foto’s op de volgende pagina. 
 
Wij hopen u allen een keer te mogen begroeten in onze winkel aan de 
Radewijkerweg 19. 
 
Met vriendelijke groet, 
Wilco & Gerrit Hut 

http://www.gereedschapsconcurrent.nl/
mailto:handelsondernemingwgh@gmail.com
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Verhuizing  naar de Hoogenweg is een feit! 
 
Wat is er de laatste maanden hard gewerkt aan het nieuwe onderkomen voor 24 
mensen (met een verstandelijke beperking).  De vloeren werden gelegd, de 
muren geverfd, de keukenblokken geplaatst, parkeerplaatsen aangelegd, enz. 
enz. Wat is het prachtig mooi geworden. 
 
Een aantal bewoners zijn volop betrokken bij de inrichting van hun nieuwe studio 
/ appartement. De kleur van de vloer, muur en gordijnen zelf uitgezocht en volop 
op zoek naar meubeltjes. Voor anderen was dit te hoog gegrepen en werd dit 
gedaan door de ouders / verwanten. Voor iedere bewoner is het traject naar de 
verhuizing toe anders geweest, afhankelijk van zijn/haar situatie en 
mogelijkheden. Er werd daarom een persoonlijk verhuisboek gemaakt om ze 
goed voor te bereiden op wat er gaat gebeuren. In dit boek wordt m.b.v. van 
foto’s, plaatjes en picto’s inzichtelijk gemaakt hoe de verhuizing ging verlopen en 
wat er zoal bij komt kijken: wat, hoe, wie, waar en wanneer! 
 
Het is gelukt! inmiddels zijn de 2 woningen van de Boterbloem 2 en 176 in zijn 
geheel overgegaan zowel de cliënten als de begeleiding. Dus de grootste groep 
komt uit Baalderveld en kenden elkaar al. Daarnaast kwamen er ook cliënten 
vanuit andere locaties van de Baalderborg Groep; Roeterskamp en Ommeres. 
Ook zijn er jong volwassenen die nog thuis woonden en voor het eerst “op 
zichzelf gaan wonen”.  In totaal zijn we nu met 24 cliënten die wonen in 4 
verschillende groepen. 
 
Jullie dorp ineens 24 bewoners rijker. En ook zal er heel wat meer verkeer 
daardoor binnen de Hoogenweg komen. Te denken aan het vervoer die de 
bewoners naar en van de dagbestedingen (werk) haalt en brengt. En het bezoek 
wat ontvangen wordt, de begeleiding die dagelijks aan het werk zullen zijn... We 
hopen dat we niet tot overlast zullen zijn of worden ervaren. Maar dat we juist 
een mooie aanvulling in jullie dorp mogen zijn. Dat er openheid over en weer is 
en dat we mogen samenwerken waar we kunnen. 
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Graag willen we jullie ontmoeten t.z.t op de open dag (data nog niet bekend).                      
Maar schroom niet, er hoeft niet gewacht te worden. Wij zullen het heel erg op 
prijs stellen wanneer u een kijkje wilt nemen en zo al een beetje onze bewoners 
te ontmoeten en of leren kennen. U mag binnen komen en één van de 
begeleiding aanspreken. Ze zullen jullie graag een rondleiding geven. 
 
Ook zullen we elkaar vast ontmoeten tijdens een wandeling of fietstocht door de 
buurt. Of zullen we elkaar bij de manege, dorpshuis kunnen ontmoeten. 
 
Al met al hopen we op veel woon plezier in jullie mooie dorp en nu ook ons dorp. 
 
Hartelijke groeten: Niek, Ramon, Dik, Bert, Arnold, Ferdinand, Melisse, Martin, 
Jan, Esmee, Meriam, Esmee, Rianne, Erik, John, Dianne, Guido, Anton, Henk, 
Roel, Grietje, Jeroen, Hans en Daan, en natuurlijk van de begeleiding en 
ouders/verwanten. 
 

 
   

 Wat staat er de komende periode op het programma? 
 

 

 
Paasbingo 

Op vrijdag 30 maart 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 zijn 

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 22 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 

21 juli. Wil je mee doen met één van de Hoogenwegse teams (basisschool of middelbare 

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

mailto:b.broek@hetnet.nl
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Voor dit Blattie mocht ik iets aanleveren voor de doorgeefpen (dank je wel Silvia). Leon 
fluisterde mij nog even in dat dit niet persé ‘even voorstellen’ moest zijn, maar dat ik iets 
mocht schrijven over wat ik maar wilde. Ik dacht eerst: ‘heerlijk die vrijheid’, maar kwam 
er al snel achter dat ik verdronk in alle keuzes die ik had en door de bomen het bos niet 
meer zag. Ik speurde op een ochtend nog wat op internet en kwam 10 gave ‘mom hacks’ 
tegen. Ik wist niet direct wat ze daarmee bedoelden, maar het bleken creatieve 
oplossingen te zijn voor problemen die moeders veelal tegenkomen. Veel plezier en 
succes met deze lijst en doe er je voordeel mee. 
 

Misschien kende je deze truc al wel, maar hij is geniaal en 
super praktisch. Zorg er wel voor dat je eierdozen gebruikt, 
waarbij de binnenkant bestaat uit kleine kommetjes/bakjes 
(daar zit tegenwoordig verschil in). Schep of giet de verf in 
de bakjes, laat er een paar leeg zodat er ook kleuren 
gemengd kunnen worden en stop de penseeltjes in ‘de 
torens’ tussen de kleuren. Zelf zet ik altijd in de klep nog een 
bakje water en leg er wat tissues bij, zodat de penselen ook 
tussendoor makkelijk schoongemaakt kunnen worden. En 
wat vooral zo ideaal is. Klaar met verven: de gehele eierdoos 
kan in één keer naar het grofvuil.  
 
Zeeppompen weggooien? Echt niet! Ze zijn heel praktisch 
voor de kinderen om zelf waterballonnen mee te vullen. Zo 
hoeven ze niet elke keer binnen bij de kraan (dat scheelt een 
hoop gesmeer). En ook hoef je niet van die grote speciale 
waterballonpompen aan te schaffen.  
 
Word je gek van het wc papier wat altijd op de grond 
bungelt? Of gebruikt je zoon of dochter misschien wel veel 
te veel of juist te weinig wc-papier bij ‘het afvegen’, dan kan 
een markering op de muur helpen dit probleem op te 
lossen. Simpel, maar zeer duidelijk en effectief. Zo makkelijk 
kan het zijn. 
 
Do I need to say more? 
Ideaal voor op het 
strand! Groot hoeslaken 
mee… en klaar is je box. 
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Hulpmiddel bij lekkende ijsjes. 
 
Armbandje met 06-nummer van papa/mama. 
Ideaal voor op vakantie of tijdens een dagje weg. 
 
 

Valt je baby nogal eens om in bad? Of vind je het zelf 
te spannend, zo’n kleintje in zo’n enorm groot bad. 
Zet dan een wasmand in het bad (voor 
waterbesparing zou ik een gesloten/dichte wasmand) 
gebruiken. Zo kan je baby veilig in bad en blijft ook 
nog eens als het speelgoed lekker dichtbij. 
 
Gaat je kind naar groep 3 en houdt het heel erg van 
woorden en zinnen maken? Verzamel dan wat oude 
duplo blokjes en maak zelf een gaaf spel. Je kunt dit 
op vele verschillende manieren vormgeven. Veel 
succes! 
 
Wie kent het niet? De spuitluier! Deze hack is echt 
geweldig en bespaart je veel gesmeer, gedoe en tijd. 
(beetje jammer dat ik daar zelf pas achter kom, nu 

beide kinderen geen rompers meer dragen ☹ ) 
Heeft je baby een spuitluier en moet de hele romper 
uit? Trek deze dan niet uit over het hoofd, maar 
langs het lichaam naar beneden (let wel… dan moet 
je over de rompers beschikken zoals afgebeeld op 
het plaatje).  
 
Op vakantie gaan is heerlijk, maar dat inpakken is 
altijd nogal een klus. Vooral met kinderen gaat er 
veel denkwerk aan vooraf. Koffer te zwaar, tassen te 
vol….zeer herkenbaar voor velen. 
 
Vergeet die handdoeken!! En neem hydrofiele luiers 
mee. Deze zijn immers ook in grote formaten te 
verkrijgen. Dit bespaart ruimte, zorgt voor minder 
gewicht en ze zijn ook nog eens mega snel droog! 

 
Ik geef de doorgeefpen door aan Stephan en Bianca Bulthuis. Vonden jullie het een 

interessant artikel 😉. Veel succes met het bedenken en aanleveren van een nieuw stukje 
voor de volgende dorpskrant.  

Groetjes, Daniëlle ter Voorde 
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IJsvereniging Hoogenweg en omstreken. 
 
Winter, daar hadden we als bestuur niet meer op gerekend. Wij  waren al bezig 
met de voorbereiding om met de leden naar een kunstijsbaan te gaan maar dan 
is er opeens toch nog vorst. De pomp dus weer aan gezet, want er zat te weinig 
water in de baan. Dit kwam mede doordat de stuw lekt en dan is het moeilijk om 
het water op peil te houden. Vandaar dat er wat gras in het ijs zat. 

 
Maar dan komt er toch eind februari nog 
een vorstperiode, het is extreem koud 
met die noordoosten wind. Helaas ging 
de ijsgroei moeilijk; dat kwam mede door 
de sterke zon overdag. 
 
Donderdagmiddag 1 maart na gemeten 
te hebben, besloten we de baan ‘s 
avonds voor de helft open te doen alleen 
voor leden. Vrijdag en zaterdag was de 
baan voor iedereen open. Zondag viel 
jammer genoeg de dooi alweer in. Maar 

we hebben toch even lekker een paar dagen kunnen schaatsen. Vooral de 
kinderen hadden veel plezier, mede doordat ze nog voorjaarsvakantie hadden en 
lang mochten blijven schaatsen.  Het is dan een prachtig mooi gezicht om 
kinderen te zien schaatsen die nog nooit op het ijs hebben gestaan.  
 
Zo kon er na ruim vier jaar weer geschaatst worden, ondanks de straffe wind tot 
groot genoegen van velen! Ook konden we dit jaar de keuken in gebruik nemen, 
die we vorig jaar hebben vernieuwd. 
Het volgende project is het vernieuwen van de toiletten. 
 
Rommelmarkt 
We houden dit jaar 
natuurlijk weer de 
rommelmarkt op 
zaterdag 19 mei om 
13.00 uur. 
Zet deze datum alvast 
in de agenda. 
 
Voor meer foto’s kijk 
dan op de website. 
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Internationaal bekend en heel dichtbij: 

de magische vijvertuinen van Ada Hofman  
 
De Vijvertuinen van Ada Hofman zijn in oktober 2016 overgenomen door Helga 
Grassler en Erik de Jonge. Ze zijn zakenpartners en hebben een bosbouwbedrijf 
in Dedemsvaart. In de zomer van 2016 hoorden zij per toeval dat de tuinen te 
koop stonden. Ze hadden interesse en werden na een bezoek gelijk gegrepen 
door het sprookjesachtige karakter, verrast hoe mooi het eigenlijk was. Tuinieren 
is hun grote passie en ze vonden het zonde als dit speciale project verloren zou 
gaan. Ze  besloten tot koop over te gaan. In goed overleg mocht de naam Ada 

Hofman blijven bestaan, die 
in de wijde omgeving 
bekend is.  
 
In het voorjaar van 2017 
kon begonnen worden met 
het herstel, nadat de tuinen 
circa anderhalf jaar geen 
onderhoud hadden gehad. 
Een hoop werk, maar zeer 
uitdagend. Voorheen 
leefden er in de tuinen zo'n 
3000 planten soorten, nu is 
dat ongeveer gehalveerd 

vanwege achterstallig onderhoud. De huidige eigenaren proberen alles weer met 
liefde op te bouwen en uit te breiden. In juni 2017 zijn de tuinen weer voor het 
publiek geopend. Momenteel zijn er nog geen veranderingen doorgevoerd 
omdat het herstel de nodige tijd met zich meebracht, maar voor de toekomst 
zijn er genoeg ideeën.  
 
Elk seizoen heeft zijn eigen bloei, elke maand is er wel weer wat anders te 
zien. In de tuinen zijn diverse speciale plant- en diersoorten, zoals de Chinese 
reuzen rabarber, blauwe regen (wit, roze en gevuld) en waterlelie soorten die 
maar 2 dagen in bloei staan en waar vervolgens weer een nieuwe bloem in 
groeit. De vijvers zitten vol met kikkers, er zijn vissen uitgezet, op de daktuin 
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worden dit jaar kooikarpers geplaatst en ook de zeldzame ijsvogel laat zich af en 
toe zien.  
 
Er is een samenwerking aangegaan met de Tuinen van Mien Ruys, waarbij een 
arrangement met bezoek aan beide tuinen wordt aangeboden. Tevens wordt er 
dit jaar weer deelgenomen aan het Rondje Radewijk en is er met Vogelpark 
Lutten een fietstocht uitgezet.  
 
Om een bezoek aan de tuinen compleet te maken wordt de kaart van het 
restaurant uitgebreid, zodat er naast een consumptie ook een lunch geserveerd 
wordt. De picknickmand is geïntroduceerd zodat op één van de vele zitjes een 
lunch genuttigd kan 
worden en de bezoeker 
optimaal kan genieten. 
Voor de echte 
tuinliefhebbers kan een 
bezoek worden 
aangevuld met een 
verblijf in het 
appartement.  
 
De tuinen worden nu 
onderhouden door Helga 
en Erik zelf, waarbij ze 
een beroep kunnen 
doen op familieleden. Vrijwilligers zijn erg welkom gezien het vele onderhoud en 
tevens zoeken ze nog een vakantiekracht voor in het restaurant. Mocht iemand 
interesse hebben?! 
 
De tuinen gaan op 1 april open en 
het seizoen loopt tot eind 
september. Een bezoek is mogelijk 
van dinsdag tot en met zondag van 
10.00 tot 17.00 uur.  
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TrekkerTrek Den Velde - Hemelvaartsdag, Donderdag 10 mei 2018  
 
Alweer de zevende editie van TrekkerTrek Den Velde. 
Ook dit jaar weer voorafgaand een feestavond op woensdagavond 9 mei.  
Met dit jaar The Heinoos, Veldtocht 2.0 en in het voorprogramma Space Jerry’s. 
TrekkerTrek Den Velde op Hemelvaartsdag is een familie-evenement waar jong 
en oud zich kan vermaken. Voor de kleintjes is een goed afgesloten kinderweide 
aanwezig. Hier kunnen de kinderen na 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 weer nieuwe ontwikkelingen.  
Dit jaar is de locatie niet aan de Klumpersweg maar aan de Lamberstdijk 3.   
Daarnaast is er een nieuw bestuurslid en is het mogelijk om je online in te 
schrijven.  
De klassen lopen ook dit jaar van 2,8 tot 15 ton. De winnaars kunnen dit jaar 
wederom een heuse beker verwachten als ze in de top drie van de klasse 
eindigen. Deze dag zullen de Esperando’s de muzikale ondersteuning verzorgen 
voor deelnemers en bezoekers.  
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 zeven 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, 10 mei, om 10.00 uur.  
Entree voor deze dag is €5,-.   Kinderen onder de 12 jaar zijn gratis.  
Op 9 mei gaat om 20.00 uur de tent open voor het publiek, aanvang om 
21.00uur.  
Voor de feestavond met Space Jerry’s en The Heinoos is de entree €17,50 aan de 
feesttent. In de voorverkoop zijn de kaarten € 12,50.  
Voorverkoopadressen: Avia, Hardenberg – Veenlust, Bergentheim – Gebouw 
Hoogenweg – Café Mans, Mariënberg – Vasse groente en fruit, Gramsbergen - 
Bestuur TT Den Velde 
 
De organisatie heet iedereen van harte welkom op 9 en 10 mei aan de 
Lamertsdijk 3 in Den Velde. 
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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: 
Japanse puzzel: 
Een haas: 

 
 

Woordrijgen: 
spiegel ei land huis kamer jas zak 
zak kam peren boom hut koffer bak 
bak lucht druk inkt pot lood lijn 
lijn zaad bol hoed ster ren stal 
stal deur druk as best uur loon 
 
De rover: 
Het juiste antwoord is "vier". Voor het goede 
antwoord moet je het aantal letters noemen in 
het woord dat de wachter roept. 
 

 

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 17 augustus 2018 bij Leon ter Voorde. 
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