
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De doorgeefpen lag bij Stephan en Bianca Bulthuis 

• De familie Breukelman en Ger en Simone stellen zich voor 

• In de jeugdrubriek Pien Langius en Jorien Lugies 

• De koksmuts was in handen van Erna de Boer 

Augustus 2018 Jaargang 22, 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: 

 

 

  

C. Alfring, Heideweg 2-b 

H.J. Altena, Kanaalweg Oost 95i 

Z. Bekker, Hoogenweg 25 

R. de Boer, Hoogenweg 1-d 

H. Brink, Hoogenweg 38 

B. Broek, Hoogenweg 28 

J. Bulthuis, Eggenweg 3 

J.J. Dorgelo, Hoogenweg 42-b 

F. Hamberg, Hoogenweg 17 

Z. Huisjes, Hoogenweg 53 

E. Hutten en Aly, Hoogenweg 22 

J.H. Hutten, Hoogenweg 49 

Fam. Jongepier, Hoogenweg 1b 

Marco & Ivana van Laar, Heideweg 2 

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 

G. Timmer-Huisjes, Irenestraat 8 

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 2018 
 
Op het moment van dit schrijven is de laatste bouwvakweek al weer 
aangebroken. Aan de activiteiten in de buurt merk je dat de zomer ten 
einde loopt. Zo staat het Pleinfestijn al voor de deur en in datzelfde 
weekend start natuurlijk de Gramsberger feestweek alweer. 
 
Ook wij hebben hier de nodige activiteiten gehad. We begonnen de 
zomer met het volleybaltoernooi. Helaas moest de 
activiteitencommissie besluiten om het jeugdvoetbaltoernooi af te 
lassen, maar het spuitvoetbaltoernooi verliep weer mooi en lijkt een 
vaste plek in de agenda te krijgen. En afgelopen weekend nog 
organiseerde HARP haar jubileumeditie van de jaarlijkse 
menwedstrijden. Over al deze sportieve evenementen leest u natuurlijk 
in deze krant! 
 
In mei van dit jaar vonden de Oranjevereniging en de 
activiteitencommissie elkaar in de organisatie van een activiteit 
speciaal voor de jongeren vanaf de middelbare school. Het bleek een 
succes, zoals ook verderop is te lezen. Die samenwerking beviel 
kennelijk ook, want samen met de Baalderborg wordt op 22 september 
werk gemaakt van de burendag. Kennismaken met elkaar kan 
natuurlijk alleen als iedereen er ook is, dus hopelijk weet u dan nog 
een momentje vrij te maken! 
 
Uw buren leert u natuurlijk ook een klein beetje kennen via onze 
rubriek ‘Even voorstellen’. Die ontbrak de vorige keer en daarom treft u 

er deze keer maar liefst twee aan! 😊 

 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
03-09-18 60-plus reis Oranjevereniging 

08-09-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

14-09-18 Manta treffen op de locatie Stobbenhaarweg 2b  

15-09-18 Oldtimertrekkertrourtocht. Start vanaf de 
Hoekweg 2a tussen 10.15 en 10.30 uur. Zie 
elders in deze krant voor meer informatie 

 

22-09-18 Burendag bij het Gebouw. Meer informatie volgt 
nog. 

Act.commissie, 
Oranjevereniging 
en Baalderborg 

29-09-18 Herfstfair bij Erve Ramaker, Radewijkerweg 43 
vanaf 10:30 uur. Entree: € 2,50 p.p. 

 

06-10-18 Motormarkt Hardenberg bij de manege van 
07.30 uur tot 16.00 uur 

MC De 
Gasschoeve 

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

Act.commissie 

13-10-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

13-10-18 Oud ijzer actie t.b.v. feestcommissie PB Hoogenweg 

22-10-18 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

02-11-18 Premiére blijspel "Dan jodel je niet meer" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

08-11-18 Gezellige avond vrijwilligers oud papier Oranjevereniging 

14-11-18 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

10-11-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

28-11-18 Sinterklaasmiddag. Aanvang: 14.30 uur Oranjevereniging 

08-12-18 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

08-12-18 Uitvoering blijspel "Dan jodel je niet meer" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

12-12-18 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

14-12-18 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 
Kosten: € 5,- per persoon. 

Act.commissie 

28-12-18 Eindejaarsfeest jeugd in het Gebouw. Aanvang: 
16.00 uur. Meer informatie volgt nog. 

Act.commissie 

09-01-19 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 
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Hoe goed ken jij Hoogenweg en omgeving? 

Test jouw kennis en misschien win je er een leuke prijs mee! 

 

We hebben een aantal foto's gemaakt in Hoogenweg en omgeving. Deze vind je op de 

volgende pagina. 

 Vul in onderstaande puzzel de straatnaam in vanaf waar de foto met het overeenkomstige 

nummer gemaakt is. 

Op enkele foto's zijn meerdere straten te zien maar het gaat altijd om de straat waarop de 

fotograaf heeft gestaan bij het maken van de foto! 

 

 
 

Het woord dat ontstaat in de gearceerde kolom is de oplossing van deze puzzel. 

Stuur de oplossing naar vóór 30 september 2018   

Redactie ‘Oes Blattie’, 

p/a Olsmansdijk 12 

7793 HS Hoogenweg 

Of mail naar diane.vdveen@gmail.com  

 

Vermeld duidelijk je naam, adres en telefoonnummer, zodat we contact met jou op 

kunnen nemen wanneer je als de winnaar uit de bus komt. 

Onder de goede inzendingen verloten wij een "Winkelstad Hardenberg Cadeaubon" 

t.w.v. € 20,-. 

 

We wensen je veel succes! 

 

 

mailto:diane.vdveen@gmail.com?subject=Oplossing%20puzzel%20Oes%20Blattie%20augustus%202018
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Reanimatiecursus 
 

Per week worden 300 Nederlanders getroffen door een 
hartstilstand. Dat is ongeveer 2 per uur. Iedereen kan thuis, op 

straat, op het werk en in de vrije tijd worden geconfronteerd met 
een hartstilstand. De kans dat dit een bekende van u is, is een 
kans van 6 op 10. Een hartstilstand komt altijd onverwachts. 

 
Nu overleeft tot 20% van de slachtoffers. Door reanimatie en 

inzet van een AED kan dit percentage omhoog. Bij snel gebruik 
van de AED, dat elektrische schokken geeft om het hart weer 

goed te laten pompen, is de overlevingskans tussen de 50 en 70 
%. In 49% van de gevallen wordt gebruik gemaakt van de AED. 
Gebruik van de AED vergroot niet alleen de overlevingskans, 

maar kan ook blijvende schade voorkomen. Na een geslaagde 
reanimatie herstelt 90% volledig. 

 
Zoals hierboven te lezen is, is handelen bij een hartstilstand van 
levensbelang. Sinds een aantal jaren hangt er een AED bij het 

gebouw de Hoogenweg. Vanaf dat moment is er een groep van 8 
personen (uit de omgeving Hoogenweg) die jaarlijks een 

reanimatiecursus volgen. Hierdoor kunnen ze handelen indien 
nodig. Het is van belang dat deze groep groter wordt. Zodat er 
aan de Hoogenweg meer personen zijn die in de toekomst 

kunnen reanimeren. Aangezien ook een deel van de inwoners 
van de Hoogenweg in het buitengebied woont, is de aanrijtijd 

van de ambulance vaak langer. 
 
Heb je interesse om een reanimatiecursus te volgen geef je dan 

op bij Mieke Meilink 0615163630. Bij een aantal van 6 personen 
kan er al een cursus gepland worden. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Pien Langius en Jorien Lugies. 
 

Hoe heet je? Pien Langius 

Wat is je adres? Hoogenweg 58 

Wanneer ben je geboren? 23 mei 2008 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 2 broertjes Toon en Pelle 

Naar welke school ga je? CBS de Bloemenhof  

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 

Wat zijn je hobby’s? Korfballen, turnen en tafelen 

Huisdieren: Heb ik niet 

Lekkerste eten / drinken: Pannenkoeken, Sinas en Cola 

Leukste televisieprogramma: Nicky, Ricky, Dicky en Dawn 

Favoriete muziek / band: Pink 

Leukste boek: Alle delen van het leven van een loser 

Waaraan heb je een hekel? Uitdagen van mijn broertjes 
  

  

Hoe heet je? Jorien Lugies 

Wat is je adres? Hoogenweg 67 

Wanneer ben je geboren? 20-6-2008 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 zus Rolita 

Naar welke school ga je? Cbs Bloemenhof 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Iets in de verzorging 

Wat zijn je hobby’s? Turnen en zingen 

Huisdieren: Hond en kat 

Lekkerste eten / drinken: Mozzarella, bacillicum met tomaat en cola 

Leukste televisieprogramma: The Thundermans 

Favoriete muziek / band: Marco Borsato 

Leukste boek: Het leven van een loser 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie en spinnen 
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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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Rukbunker winnaar tweede editie spuitvoetbaltoernooi 

 

Zaterdag 4 augustus vond voor de tweede keer het Spuitvoetbaltoernooi in het 

parkje aan de Hoogenweg plaats. Er deden dit jaar wederom 12 teams mee, die 

verdeeld in 3 poules, streden om de wisselbeker. 

 

Na 4 spannende kwartfinales bleven er vier teams over, de eerste halve finale ging 

tussen Spuit 11 en de Rukbunker, welke na penalty’s werd gewonnen door 

Rukbunker. De tweede halve finale werd gespeeld door de Alci’s en Hok 

Bulthuus 1, die ook na penalty’s doorging na de finale. 

 

De 1e prijs ging naar Rukbunker, zij wonnen de finale met 1-0 van Hok Bulthuus 

1. De strijd om de 3e en 4e plek werd gewonnen door de Alci’s. 

 

Ook dit jaar waren de deelnemende teams zeer gemotiveerd en enthousiast. Het 

mooie weer zal zeker een rol hebben gespeeld en de organisatie kijkt dan ook 

terug op wederom een geslaagd toernooi. 

 

 

OPROEP – FORMULE 1 2019 

 

Zijn er nog liefhebbers die mee willen naar de Grand Prix van Oostenrijk volgend 

jaar? De kalender is nog niet bekend, maar waarschijnlijk wordt deze verreden in 

het eerste weekend van juli. 

We vertrekken op donderdag en komen op maandag weer terug. 

Opgeven kan vóór 1 oktober bij Gerko Kremer (0523 262681) of aan de bar van 

gebouw Hoogenweg. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 9 personen mee!
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Marathon HARP 

 

In het weekend van 17 en 18 augustus was Hoogenweg voor het derde jaar 

achtereen het decor voor de jaarlijkse menwedstrijden van Menvereniging Harp. 

Omdat het al weer de 25e editie betrof, werd er groots uitgepakt, en waren er ook 

twee dagen voor uitgetrokken. 

 

De dressuurproeven en het 

vaardigheidsparcours 

stonden vrijdag 17 

augustus op het 

programma. Het derde 

onderdeel van de 

wedstrijden is de 

marathon met 

hindernissen. 

 

Die was op zaterdag 18 augustus en trok ook zeer veel publiek. Vooral de 

waterbak als 

meest 

spectaculaire 

hindernis trok 

veel bekijks. 

De menners 

gingen er met 

hoge snelheid 

doorheen zodat 

het water hoog 

opspatte. Soms 

een hilarisch 

gezicht om te 

zien hoe de 

menners onder 

de modder zaten. 

 

Al met al kijken we als menvereniging terug op een heel succesvol weekend en 

misschien volgend jaar weer op de Hoogenweg!
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Scandinavische appeltaart met amandelen 
 
Terug van een heerlijke vakantie in Zweden, kunnen we nog even culinair nagenieten van 
deze heerlijke taart. Niet moeilijk te maken, en complimenten gegarandeerd! 

Ingrediënten 
125 + 75 gram boter 
120 gram suiker + 60 gram suiker 
Mespunt zout 
3 eieren 
100 gram gemalen amandelen 
75 gram bloem en 2 theel. Bakpoeder of 
75 gram zelfrijzend bakmeel 
1 theel kaneelpoeder 
1 kg appels, geschild en grof geraspt 

2 eetl citroensap 
1 pakje vanillepuddingpoeder voor ½ 
liter melk 
200 ml appelsap 
2 eetl geschaafde amandelen in een 
droge koekenpan geroosterd 
400 ml slagroom 
2 zakjes vanillesuiker 

Bereiding taartbodem 
Doe 125 gram boter en 120 gram suiker, de zout en de eieren bij elkaar in een kom. Mix 
de ingrediënten door elkaar. Spatel daarna de gemalen amandelen, de bloem en de 
kaneel erdoor. Doe alles in een springvorm, van 26 cm doorsnede, bedekt met bakpapier 
of invetten en met bloem bestrooien. Bak de bodem in 20 tot 25 minuten in een 
voorverwarmde oven van 180 graden. Laat de bodem afkoelen. 

Bereiding vulling 
Rasp de appels en meng de citroensap erdoor. Los de vanillepudding op in een klein 
beetje appelsap. kook de rest van de appelsap, de geraspte appels en 60 gram suiker in 
een pan en voeg al roerend de opgeloste vanillepudding toe. Laat 2 a 3 minuten koken 
onder voortdurend roeren. Voeg 75 grm boter toe. Haal de pan van het vuur en laat wat 
afkoelen. 
 
Verdeel de pudding over de taartbodem en laat een paar uur afkoelen. 
 
Klop de slagroom met de vanillesuiker en verdeel over de taart. 
Garneer met de geroosterde amandelen. 
 
AT SMAKLIG! 
René en Erna de Boer 
 
Graag geef ik de koksmuts door aan onze buren van de Baalderborg. 



16 

 

 
 

 



17 

 

 
 

IJsvereniging H.E.O. 

 

Nu ik dit stukje schrijf lijkt het nog lang niet op winter, maar toch zijn we al bezig met de 

ijsbaan. We zijn bezig om de baan te egaliseren, zodat we in de winter met minder water 

in de baan sneller een ijsvloer kunnen krijgen. Het is nu zo dat in het midden van de baan 

30 cm water staat en voor aan de baan 10 cm. We hopen dat dit straks is op gelost.  

 

Menigeen vroeg zich afgelopen 

winter af wat willen jullie met die 

berg zand. Nou om dus de baan 

vlak te maken is het zand met een 

shovel verdeeld over de baan. 

Appie zal er voor zorgen dat de 

baan vlak word. Dan nog spitten en 

op nieuw in zaaien. En nu maar 

hopen dat het aankomende winter 

gaat vriezen.    

  

Iedereen heeft gezien dat de kantine is verbouwd, zodat deze ook voor andere doeleinden 

kon worden gebruikt. Zo oefende er een keer in de twee weken een band ca twee uurtjes. 

Maar daar is een einde aangekomen. Door een klacht van een persoon mogen we de 

kantine niet meer gebruiken voor andere doeleinden bijvoorbeeld met Pasen als de 

kinderen daar verzamelen als ze eieren gaan zoeken. We mogen de kantine alleen 

gebruiken als er geschaatst kan worden.   

 

Het bestuur. 
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Autopuzzelrit 
 
Op de eerste zaterdag van juni, vond volgens traditie de jaarlijkse autopuzzelrit plaats. 
Vanaf 18.30 uur konden de deelnemers vertrekken vanaf het Gebouw om vervolgens 
een mooie route met een lengte van 65 km te rijden. Maar liefst 26 deelnemers 
vertrokken dit jaar om de rit te rijden. 
 
Het was onderweg even puzzelen; was dit nu al de 3e rechts of was die ene weg toch een 
doodlopende weg, was het juiste bordje al gesignaleerd en hoe heet dat ene paaltje ook 
al weer… De route ging dit jaar over Brucht en Oud Bergentheim naar Beerze, bij de stuw 
in Junne was de eerste stop. Het was wonderbaarlijk hoe snel sommige deelnemers dit 
punt gevonden hadden, was de route wel geheel gereden? Aan het einde van de avond 
zou dit allemaal duidelijk worden… De tocht ging weer verder via Rheezerveen, Ane en 
Gramsbergen waar de tweede stop was. Ook hier kwamen alle deelnemers binnen de 
gestelde tijd langs! Het laatste stuk van de route maakte nog een mooie lus in Radewijk, 
om vervolgens uiteraard weer op onze ‘stamplek’ uit te komen; Het Gebouw. 
 
Alle deelnemers hebben dit jaar de finish binnen de gestelde tijd bereikt!!! Na 
binnenkomst van de laatste auto, kon de uitslag al snel bekend gemaakt worden. 

De troostprijs, een droge worst, ging dit jaar naar 
team Brink XL. Zij hadden dit jaar helaas de meeste 
strafpunten bij elkaar gesprokkeld, wat in dit geval 
vooral inhield dat ze de meeste kilometers hadden 
gereden. 
 
De derde prijs, een rollade, ging dit jaar naar de 
winnaars van vorig jaar; team van de Steen. De 
tweede prijs een vleespakketje was voor team 
Waterink/Bulthuis. De winnaar was echter 
duidelijk: vol trots nam team ‘Rigterinkies’ de 
hoofdprijs in ontvangst; een XL vleespakket van 
poelier Rademaker. 
 
Het bleef nog lang gezellig op het terras bij het 
Gebouw, waarbij een kleine discussie over de route 
uiteraard niet uit kon blijven. 

 
Allen bedankt voor jullie deelname!!! 
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Plaatselijk belang Hoogenweg e.o 
 

Actie punten algemene ledenvergadering 23 maart 2018 
 
Tijdens de jaarvergadering kwamen er vragen over de bermen (diepe gaten langs 
de weg door zwaar verkeer) vooral langs de Hoekweg. Dit is door de gemeente 
bekeken en verholpen. Omdat het aanbrengen van grasbetonstenen (voorlopig) 
financieel niet haalbaar is zijn nu alleen de gaten gedicht en de bermen gevijzeld 
en aangevuld. Ook de gaten bij de Hardenbergerveldweg / Grote Kattendijk zijn 
aangepakt. Het kunstwerk Hoogenweg/Stobbenhaarweg wordt nu ook elk jaar 
schoongemaakt, zo is ons beloofd. Dit was sinds het kunstwerk is onthuld nog 
maar 2x gebeurd.  
 

Snelheidsactie 60 km 
 
Op 13 april hebben we samen met de politie en 5 kinderen uit Hoogenweg een 
snelheidscontrole met laserguns gehouden, met als locatie Hoogenweg 14. 
Waarvoor nog dank aan fam. Nijeboer. Er  werden groene en vooral rode 
duimpjes uitgedeeld aan automobilisten die te hard reden of zich juist goed aan 
de snelheid hielden. Wel werd duidelijk dat onze eigen bewoners van 
Hoogenweg e.o het meest te hard reden, maar die zijn door de kinderen die de 
duimpjes uitdeelden stevig toe gesproken. Kortom: het was een geslaagde actie. 
Om de actie af te sluiten zijn in de maand juni nog een paar matrixborden 
neergezet. 
 

Baalderborg 
 
Op donderdag 28 juni is de woonlocatie aan de Hoogenweg officieel geopend. 
Na het officiële gedeelte konden de genodigden onder het genot van een hapje 
en een drankje in het gebouw rondkijken. Vrijdag 29 juni stonden de deuren van 
de Baalderborg open voor iedereen. We wensen de bewoners en begeleiders 
veel woongenot op de Hoogenweg. 
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€ 10.000 compensatie park 
 

Eind dit jaar krijgen we van de gemeente Hardenberg deze compensatie op de 
rekening van PBH gestort en kunnen we aan de slag met de ideeën. Het 
stroompunt in het park zal eerst gerealiseerd worden. 

Oproep aan alle leden van plaatselijk belang hoogenweg e.o 
Omdat er in Hoogenweg glasvezel is gekomen hebben de meeste mensen een 
nieuw E-mail adres gekregen, en omdat tegenwoordig veel digitaal word 
verstuurd is er deze oproep. Graag uw naam en adres met uw E-mail adres 
sturen naar pbhoogenweg@hotmail.com.  
 

Groenstroken bebouwde kom Hoogenweg 
 

Zoals iedereen wel kan zien zijn de groenstroken niet echt mooi meer: veel mos 
en onkruid en nu met deze droogte ook nog bruin. De gemeente wil hiervoor 
geen mankracht inzetten om de perken bij te houden. Daarom willen wij van pbh 
een oproep doen aan iedereen die wil om een keer op een zaterdag met z’n allen 
de groenstroken eens aan te pakken. Denkend aan verticuteren en bemesten. De 
benodigde machines, graszaad en kunstmest worden door de gemeente 
verstrekt. Ons idee is om dit te doen op de 2e zaterdag in maart 2019. 
U kunt zich aanmelden via pbhoogenweg@hotmail.com. Natuurlijk kunt u zich 
ook opgeven bij een van de bestuursleden, het word vast een gezellige zaterdag. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
 
Henri Veltink 
 

 
Oldtimertrekkertrourtocht 
 
Op zaterdag 15 september is er voor de 9e keer een Oldtimertrekkertourtocht. Er 
zullen rond de 60 oldtimers deelnemen. De starts is aan de Hoekweg 2A tussen 
10.15 en 10.30 uur en gaat via de Olsmansdijk en Boterdijk 
door Radewijk en dan via de Pekelbrug naar Duitsland. De 
terugtocht gaat via Venebrugge door Hoogenweg weer terug 
naar de Hoekweg. Naar verwachting zijn de oldtimers tussen 
15.15 en 15.30 uur weer terug. 
Daarna kan er onder het genot van een hapje en een drankje 
lekker nagekletst worden. Wie bij het eindpunt wil komen 
kijken is van harte uitgenodigd! 
 
Eg en Sabiene Geerligs

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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Tijdens opening    is bewezen dat men 

 “De Hoogenweg”     aan beiden kanten    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aan een touw kan trekken  Hoe komen ze er op! 
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Dit jaar speelt Toneelvereniging Elck Wat Wills de klucht ‘Dan jodel je niet meer’. Het 

stuk is geschreven door Otto Schwartz en Georg Lengbach; overgezet en bewerkt door 

Ben ten Velde.   

 

‘Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel’  

…Daar weet schrijfster Gerda van Tol alles van. Haar oom en tante in Canada zorgen 

iedere maand voor een aanzienlijk financieel steuntje. Aangezien hun aangenomen zoon 

Toby nog weinig aandacht voor de vrouwen heeft, zien zij in Gerda hun ideale 

schoondochter.  

Dat Gerda al een jaar getrouwd is met dokter Theo en ze inmiddels ook al een kindje 

hebben, heeft zij haar familie nog niet verteld. Als de familie plotseling voor de deur staat 

is de chaos compleet en moeten ze alles uit de kast halen om hun geheim te bewaren.  

Theo’s vriend Henk probeert de situatie te redden, maar daar wordt de chaos alleen maar 

groter door.  

Hoe dit verder afloopt? Kom kijken naar één van onze voorstellingen en bestel kaarten via 

www.ewwhoogenweg.nl of bij Gebouw Hoogenweg 0523-262681. 

➔ De première vindt plaats op vrijdag 2 november in Gebouw Hoogenweg. 

 
 

http://www.ewwhoogenweg.nl/
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Woonlocatie Baalderborg Hoogenweg feestelijk geopend! 
 
Na een paar weken van voorbereiding was het dan eindelijk zover, de opening en open 
dag van ons geweldige pand aan de Hoogenweg. 
 
Op woensdagavond 27 juni waren er heel veel ouders/familieleden in en rondom het 
pand en zij hebben keihard gebuffeld om het pand van binnen en buiten voor te bereiden 
op de opening. Er werd geveegd, er werden mooie boeketten gemaakt van bloemen 
aangeleverd door familie en begeleiding. Samen zorgden we ervoor dat het er spik en 
span uitzag en wat was het samen zijn gezellig! 
 
Op donderdag 28 juni hadden we de grande opening, wat had een ieder er zin in, we 
waren wel toe aan een mooi feest. En hoe fijn is het dan dat het buiten een stralende dag 
is, zonder een wolkje aan de lucht. Het prachtige weer maakte ons allemaal erg blij. 
 
Sommigen van ons gingen eerst nog naar dagbesteding, omdat het anders teveel werd 
die dag. Anderen bleven fijn thuis en hielpen daar waar mogelijk was mee met opzetten 
en versieren. Rond 12uur was iedereen thuis en gingen we ons allemaal verkleden in 
feestelijke kleding en werden de haren in de plooi gestreken. 
 
Van elke cliënt waren er 4 familieleden uitgenodigd en ook mensen die binnen de 
organisatie werken die niet mochten ontbreken en o wat zag het er feestelijk uit allemaal. 
We hadden een boog vol ballonnen laten komen en daar kon je op de foto waarbij je met 
je hoofd door een lijst moest, leuke en gekke foto’s zijn dat geworden. 
 
Iedereen werd verwelkomd met een kopje koffie of thee en een petit four. Wat fijn om te 
zien dat onze nieuwe buren zich zo hebben ingezet tijdens dit feest. Een paar waren 
actief achter de “bar”, 2 anderen gingen met hapjes rond. Ook Gerko van “Het Gebouw” 
heeft zijn medewerking verleend en heeft veel voor ons betekend. 
 
Erik Volkers, van de dansschool, praatte alles aan elkaar en draaide de mooiste muziek. 
 
Om 14uur begon het officiële gedeelte en deden 3 mensen een toespraakje, Joke Bril is 
teamleider, Martin Kirchner is directeur van de BBG en Eberhard Dijkhuis van het 
aannemersbedrijf. Daarna volgden er 3 handelingen. Eerst hebben Joke en Esmee Diek de 
naam onthuld van het nieuwe pand. Hiervoor zijn de originele letters van het oude 
schoolgebouw gebruikt en is geschonken door aannemersbedrijf Dijkhuis. Er was een 
prijsvraag aan de naam gekoppeld en deze is gewonnen door Astrid van de Berg, moeder 
van cliënt Dianne. Daarna werd er samen met alle cliënten en Martin, de directeur een 
strik uit elkaar getrokken en werd het pand officieel geopend.  
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Als klap op de vuurpijl zijn we met ons allen naar de achterkant gegaan en konden we in 
het weiland van boer Hutten onze ballonnen oplaten. Voor elke cliënt was er een ballon, 
wat was het prachtig om te zien hoe een ieder van dit moment genoot. De kaartjes van 
Guido en Esmee zijn terug gestuurd. 
 
Na het officiële gedeelte gingen de voetjes van de vloer en konden we omdat het weer zo 
schitterend was dit buiten vieren. Er werd  gedanst, gezongen en gesprongen. Ook waren 
er een paar die de microfoon in de hand namen en het hoogste lied zongen.  Als slot 
hadden we een polonaise, deze mocht natuurlijk niet ontbreken. 
 
Toen alle ouders/familieleden naar huis waren en andere genodigden ook, gingen alle 
cliënten samen met de beide teams genieten van het heerlijke pannenkoekenbuffet 
genieten,  Gerko en medewerkers, het smaakte uitmuntend!! 
 
Het buffet werd afgesloten met ijs, heerlijk! 
 
De volgende dag was er het Open huis, een ieder die geïnteresseerd was, was welkom. 
Wat een opkomst, tjonge jonge, dit hadden we gehoopt, maar niet durven te dromen.. 
Weer was daar de koffie van “Het Gebouw”,  wat fijn dat jullie hiervoor wilden zorgen. De 
koffie werd ingeschonken door sommige cliënten die daar voor in waren, ook mocht je 
een plak cake, gebakken door de familie van onze cliënten. 
 
De kamers van de cliënten die thuis waren werden open gesteld voor publiek, mooi om 
te zien hoe trots ze dit deden. Andere cliënten waren lekker aan het werk, hun deur bleef 
dicht. Verder kon men alle openbare ruimtes betreden. 
 
Onder de belangstellenden was een echtpaar die ons belangeloos een keyboard heeft 
geschonken, waar ze op de bovenverdieping dankbaar gebruik van maken. 
 
We kunnen terug kijken op een paar fantastische dagen feest voor en door de cliënten. 
Dit feest was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van boer Hutten, Erik 
Volkers, Gerko Kremer en medewerkers, onze nieuwe buren, Martin Kirchner, Eberhard 
Dijkhuis, Sandra Wenker, Joke Bril, Annie Brader,  oudercommissie, collega’s van beide 
verdiepingen, ouders/familie en natuurlijk onze cliënten, want om hen draaide het 
allemaal. Het was hun feest en dat was meer dan geslaagd.
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 Wat staat er de komende periode op het programma? 
 

 

 
Sjoelen 

Op woensdag 10 oktober starten we weer met de maandelijkse sjoelavonden op de tweede 

woensdag van elke maand. Vanaf 20.30 uur bent u van harte welkom in het Gebouw. Ook 

als u het gewoon eens één avondje wilt proberen! 
 

Gym en volleybal 

Vanaf september gaan onze sportieve leden ook weer aan de bak. Op de maandagavonden 

in het Gebouw van 19.00 tot 20.00 uur wordt er gegymd en op de dinsdagavonden van 

20.30 tot 22.00 uur volleyballen we in gymzaal Het Hazenbos in Heemse. 
 

(Jeugd)bingo 

Op de maandag in de herfstvakantie hebben we om 19.00 uur een jeugdbingo in het 

Gebouw en op vrijdag 14 december is het om 20.00 uur weer tijd voor de jaarlijkse 

Kerstbingo. Dus: be there!! 
 

 
 

 
Burendag in Hoogenweg!! 
 
De Oranjevereniging, activiteitencommissie en 
Baalderborg hebben in samenwerking met het 
Gebouw de handen ineen geslagen om dit jaar een 
burendag te organiseren in Hoogenweg. Dit zal 
plaatsvinden op zaterdagmiddag 22 september. Aan 
de invulling wordt nog gewerkt, maar iedereen kan 
vrij in- en uit lopen, er zal het nodige vermaak zijn en 

de barbecue vormt die middag zeker een belangrijk onderdeel. Dus houd de 
datum alvast vrij en kijk uit naar meer informatie! 
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Wij zijn Jan en Annemieke Breukelman. Wij zijn in oktober vorig jaar aan de 
Loozenweg komen te wonen met onze 3 kinderen, Ines (van 6) Hein (van 5) en 
Lisa (van 7mnd).  

 
Hiervoor hebben wij in Heemse gewoond waar wij ook een boerderij hadden. 
Voor natuurontwikkeling zijn wij hiernaar toe verhuisd om het melkveebedrijf 
voort te zetten.  
 
Onze kinderen gaan in Baalder naar 
school ARS. Ines zit in groep 3 en Hein 
in groep 1. Ik Annemieke werk nog in 
de Thuiszorg voor TMZ in 
Vroomshoop.  
 
We hopen het hier erg naar onze zin 
te hebben.  
 
 
Groeten Jan, Annemieke 
  Ines, Hein & Lisa 
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Allereerst Danielle bedankt voor het doorgeven van de pen! 
 
We zullen ons eerst even voorstellen. Stephan Bulthuis, 30 jaar en geboren aan 
de Eggenweg. Bianca Bulthuis-Stoeten, 25 jaar en geboren in Bergentheim aan 
de van Roijensweg. 
 
In 2012 hebben wij elkaar leren kennen bij de Troubadour in Hardenberg, het 
was meteen liefde op het eerste gezicht! We besloten in 2014 te gaan 
samenwonen, we huurden toen een appartement aan de Spaanskamp in 
Hardenberg, dit was niet echt praktisch voor Stephan’s werk, maar daar komen 
we later op terug.  Vorig jaar op 15 september 2017 zijn we getrouwd, het was 
een prachtige dag die we nooit zullen vergeten. En nu bijna een jaar later zijn we 
trotse ouders geworden van onze zoon Milan, geboren op 14 juli.  
 
Zoals net al is gezegd, ben ik, Stephan opgegroeid aan de Eggenweg op de 
boerderij met mijn broer en zus. Samen met mijn vader mee op de trekker of 
helpen met andere werkzaamheden op de boerderij, dat was mijn lust en mijn 
leven. Begonnen op obs Hoogenweg, daarna het VMBO op de Nieuwe Veste in 
Hardenberg en toen de opleiding Veehouderij op de Groene Welle. 
Al snel wist ik dat ik verder wou met de boerderij. Toen ik 16 jaar was begon ik 
bij Loonbedrijf Altena om een extra zakcentje bij te verdienen en tot op heden 
werk ik hier nog. Dit combineert ik met het werken op de boerderij zo lang dat 
nog gaat. Op den duur stop ik daarmee en zal ik samen met Bianca het bedrijf 
van mijn ouders overnemen.   
   
Ik, Bianca ben opgegroeid in Bergentheim met mijn ouders en 3 zusjes. Als kind 
ging ik naar de Koningsbergerschool en daarna naar het VMBO op het Vechtdal 
college. Toen ik in 2008 mijn diploma haalde, ben ik gestart met de opleiding 
doktersassistente op het Alfa-College in Hoogeveen. Na 3 jaar mocht ik mezelf 
een doktersassistente noemen en ben als 18 jarige aan het werk gegaan. Eerst 
heb ik inval werk gedaan bij verschillende huisartsenpraktijken, daarna al snel 
een vaste baan gekregen bij huisartsenpraktijk Tichelaar in Kloosterhaar. Hier 
werk ik nog steeds met veel plezier!   
Naast mijn werk ben ik graag met mijn vriendinnen op stap, lekker de stad in om 
te shoppen of een drankje doen, dat maakt mijn dag helemaal goed.  
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Tegenwoordig wonen wij aan de Eggenweg, op de boerderij in een grote 
woonunit. We zitten hier al 1,5 jaar en dit bevalt tot nu toe heel goed. Stephan 
heeft zijn werk dichtbij en tussen de werkzaamheden door is er altijd wel even 
tijd voor een kop koffie samen. Op die manier zien we elkaar vaak en is het 
boerenleven toch zo slecht nog niet, haha. Toen we nog aan de Spaanskamp 
zaten, zagen we elkaar weinig en bleef Stephan heen en weer rijden tussen ons 
appartement en de boerderij. Daarom zijn we blij dat we nu op het erf wonen, 
want als boer moet je 24 uur per dag klaarstaan als dat nodig is. Sinds een paar 
weken is Milan in ons leven gekomen, we zijn dolgelukkig met hem en 
tegelijkertijd toch wel de grootste verandering van ons leven. Als gezin hopen we 
nog lang en gelukkig te mogen wonen in Hoogenweg!  
 
Groeten de bulthuussies. 
 
We geven de pen door aan Marcel en Erica Douw, veel succes!  
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Koningsdag 2018 

 
Op 27 april was er voor jong en oud het nodige vermaak. 

 

De Oranjevereniging had ’s morgens voor 

de basisschooljeugd allerhande activiteiten 

en spelletjes klaar gezet, zodat iedereen 

zich goed kon vermaken. Van het vangspel 

tot de stormbaan, van schminken tot fiets 

versieren en van limbo dansen tot 

ballonnen laten maken; voor elk wat wils. 

De kinderen hebben zich erg goed 

vermaakt! 

 

’s Middags kon de traditionele fietstocht 

gefietst worden. Deze keer was het een 

route waarbij veel mooie plekjes in de 

natuur te bewonderen waren. De route was 

26 km lang en ging over Rheeze, Diffelen 

en bij de Oldemeijer door de bossen. 

 

 
 

Bij terugkomst kon er een drankje genuttigd worden en kon er 

genoten worden van het buffet. Rik vd Steen zorgde hierbij voor 

een muziekje later werd dit een dansmuziekje met de mogelijkheid 

tot karaoke. 

 

Het weer werkte deze dag mee en het werd in alle opzichten een 

stralende dag!!! 
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Hok Bulthuus toernooiwinnaar 2018 

 

Op vrijdag 22 juni was het 

sportveld in het park in 

Hoogenweg weer het strijdtoneel 

voor twaalf teams die het tegen 

elkaar opnamen tijdens de 21e 

editie van het jaarlijkse 

volleybaltoernooi. Na in totaal 42 

wedstrijden wist Hok Bulthuus 1 

in de finale tegen titelverdediger 

Venebrugge een nipte 

overwinning te halen. Met drie 

punten verschil was het de 

vriendengroep die dit jaar de wisselbeker in ontvangst mocht nemen en haar naam 

daarop mag laten vereeuwigen.  

 

 

OUD IJZER ACTIE 
 

Vorig jaar leverde de jaarlijkse oud-ijzer actie van het plaatselijk belang zo’n  600 

euro op. Een mooi resultaat! En dat terwijl er slechts ijzer werd aangeleverd door 

15 huishoudens.  

Dit jaar is er opnieuw de mogelijkheid om oud ijzer in te leveren. Dus hierbij 

wederom een oproep om dit die dag langs te komen brengen bij de familie Van 

Spijker aan de Hoekweg. Alle beetjes helpen, dus ook   al hebt u bijvoorbeeld 

alleen maar een oude koekenpan: geef hem af aan de aanwezige vrijwilligers! 
 

Bent u niet in de gelegenheid om zelf te komen? 

Eg Geerligs heeft aangeboden dat hij als extra service het oud ijzer ook wel wil 

komen ophalen. Dus neem dan even contact met hem op. 
 

Waar doen we het voor? 

De opbrengst van deze jaarlijkse actie komt volledig ten goede aan de feestweek 

die in 2020 weer op het programma staat. U helpt er dus ook u zelf mee! 😊 

 

➔ Op zaterdag 13 oktober staat de container weer aan de Hoekweg. 
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Teenage event Hoogenweg e.o.  
 
Op vrijdagavond 18 mei vond het zeer geslaagde teenage event plaats!  
De activiteitencommissie en de Oranjevereniging hadden de handen ineen 
geslagen en deze avond bij kartplaza in Nijverdal georganiseerd.  
 

Maar liefst 22 jongeren maakten 
er ‘n top avond van! Iedereen 
kon karten, lasergamen en 
bowlen. Na elke activiteit kregen 
de jongeren een formulier waar 
hun persoonlijke score op stond, 
maar ook de ranking van de 
groep; onderling werd dit direct 
vergeleken, want wat was de 
snelste tijd?!?!  
 
Het karten vond in twee heats 
plaats; eerst de jongeren of 
minder ervaren karters en 
daarna de snelle karters waarbij 
sommigen al de nodige rondjes 
ervaring in the pocket hadden.  
 

Onderweg was het niet alleen racen en het parcours verkennen, maar ook de 
vlaggen moesten goed in de gaten worden gehouden. Wellicht was er gevaar op 
de baan of was er een snelle rijder achter je die je in wilde halen? 
 
Nog even een mooie uitspraak wat betreft het karten; remmen is angst!!! Bij het 
lasergamen was de regel 'niet rennen', ehm... dat is net zoiets als; 'snel lopen is 
toegestaan'??? :-)... het (angst?!?)zweet wat bij het karten nog niet was 
losgebroken, kwam nu zeker wel los!! Blauw tegen rood...rood tegen 
blauw...verstop je...schiet je tegenstander op schouders, buik, rug of pistool en 
verweer je!!! De wedstrijd was los, maar de lol om de strijd met elkaar aan te 
gaan was aanwezig en sportief! 
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Tot slot kon in drie groepen rustig gebowld worden, waarbij de consumptie-
muntjes die uitgedeeld waren ook goed benut werden.  
 

 
Iedereen bedankt voor jullie enthousiasme en dit was zeker voor herhaling 
vatbaar!!! Ideeën voor een invulling van een nieuw teenage event zijn zeker 
welkom, want deze avond smaakte naar meer!  
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Hello Goodbye 
 
Laten we beginnen bij de Hello!  
Wij zijn Ger en Simone en we wonen al een poosje in het ouderlijk huis van Gerrit Jan 
Ranter (Olsmansdijk). Ger woont er al sinds 2013 en ergens rond 2014 heeft Simone na 
het drinken van een paar wijntjes haar intrek genomen.  
Gerrit Jan heeft natuurlijk al een mooie veestapel op z'n erf (de waterbuffels van Kelder, 
schapen, pony's, ganzen, geiten) maar wij hebben daar nog een klein schepje bovenop 
gedaan.  Zodoende lopen hier een gezellig koppeltje kippen (bij deze ons excuus voor 
degene die af en toe hard in de remmen moet als er weer eentje de weg over steekt), 
twee Vlaamse Reuzen, onze kat Nozem en sinds kort drie zijdehoentjes.  
Al met al begint het hier 
een mooie beestenboel te 
worden en zijn we aardig 
gewend geraakt aan de 
ruimte en vrijheid die de 
Hoogenweg ons te bieden 
heeft. Dat bracht een 
beetje paniek met zich 
mee. Want eenmaal 
gewend aan de rust, 
ruimte en vrijheid konden 
we ons moeilijk 
voorstellen ooit nog weer 
een plekje te kunnen 
vinden in de bouw waar 
wij met onze veestapel zouden kunnen aarden.  
Gelukkig hebben we een beetje geluk gehad en verhuizen we (hopelijk) voor het einde 
van dit jaar naar ons nieuwe stekje in Heemserveen. Daar hebben we een mooi wit 
huisje gekocht met een stukje grond waar we met z'n allen lekker kunnen wonen. Waar 
Ger aan z'n oude auto's en motors kan sleutelen en waar Simone naar harte lust in de 
tuin kan rommelen.  
 
Al die tijd hebben we hier met heel veel plezier gewoond en we gaan het hier zeker 
missen.  
Helemaal weg gaan we niet, want 1 keer per jaar zullen we nog terug komen voor de 
uitvoering van EWW, de motormarkt en natuurlijk om even een proatie te moak'n met 
Gerrit Jan. 

Goodbye!  
Ger Breider & Simone Hamberg 
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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: 

 

Uiteraard geen antwoord dit keer; lever de oplossing in en maak kans op een 

cadeaubon van € 20,-! 

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 7 december 2018 bij Leon ter Voorde. 
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