
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De doorgeefpen lag bij Marcel en Erica Douw 

• Marco van Laar en Ivana Kruitbosch stellen zich voor 

• In de jeugdrubriek Tess Hilgen en Tess Vugteveen 

• De koksmuts was in handen van de Baalderborg 
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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 

A. Companje, Coevorderweg 21-15 

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 1-b 

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 

A.H. Zweers, Stobbenhaarweg 6-a 

 

 

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 2018 
 
Op het moment van dit schrijven vindt er in het Poolse Katowice wederom 
een klimaattop plaats. Het belangrijkste punt op de agenda: hoe gaan we 
de doelstellingen halen die in 2015 tijdens het klimaatakkoord van Parijs 
zijn vastgesteld. Helaas zijn de verwachtingen niet hooggespannen. 
Hoewel de noodzaak bij iedereen steeds meer begint door te dringen, 
blijkt het ook nu alweer moeilijk om oplossingen te vinden waar iedereen 
zich in kan vinden. 
 
Op lokaal niveau hebben we daarvan onlangs nog een voorbeeld gezien. 
Er zijn plannen voor een tweetal grote zonneparken in Hoogenweg. 
Onvoldoende communicatie en overleg zorgen er op voorhand al voor dat 
de meningen aanzienlijk verdeeld zijn. Daar komt bij dat er verschil van 
inzicht bestaat over of zonneparken wel de beste oplossing zijn voor ons 
klimaat- en energieprobleem. 
 
In het recente verleden hebben we eerder wereldwijde problemen weten 
aan te pakken. In de jaren 80 wisten we op Europees niveau de zure 
regen aan te pakken. Kort daarna lukte het om op nog grotere schaal 
maatregelen te nemen om het verdwijnen van de ozonlaag een halt toe te 
roepen. We kunnen als mensheid dus vast ook het hoofd bieden aan de 
opwarming van de aarde. Als het ons maar tijdig lukt om elkaar te vinden 
en samen te werken aan de oplossing. 
 
En misschien geldt ook hier de gevleugelde uitspraak: “Verbeter de 
wereld, begin bij jezelf”… 
 
Mede namens Judith en Dianne wens ik u hele fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2019! 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
14-12-18 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 

Kosten: € 5,- per persoon. 
Act.commissie 

21-12-18 
t/m 
29-12-18 

Biljarttoernooi in het Gebouw. De finale is op 29 
december vanaf 14.00 uur. 
Zie elders in deze krant voor meer informatie. 

Biljartvereniging 

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

Act.commissie 

31-12-18 Oliebollenactie (zie elders in deze krant) Feestcommissie 

01-01-19 Nieuwjaarsfeest tent Gebouw. Aanvang: 1.00 h  

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

Act.commissie 

10-01-19 Uitvoering blijspel "Dan jodel je niet meer" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

12-01-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

19-01-19 Uitvoering blijspel "Dan jodel je niet meer" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

25-01-19 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

Oranjevereniging 

02-02-19 Uitvoering blijspel "Dan jodel je niet meer" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

09-02-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

13-02-19 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

18-02-19 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

09-03-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

09-03-19 Bewerken groenstrook bebouwde kom 
Hoogenweg. Zie ook elders in deze krant 

PB Hoogenweg 

13-03-19 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

20-03-19 Verkiezingen Provinciale Staten  

22-03-19 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

PB Hoogenweg 

30-03-19 Motormarkt Hardenberg bij de manege van 
08.00 uur tot 16.00 uur 

MC De 
Gasschoeve 

10-04-19 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 
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KRUISWOORDPUZZELS 
 

Horizontaal 

1 met medewerking van 4 gepieker 6 verdere uitvoering 8 rechtstreeks, niet van 

bandopname 9 stuur van een schip 11 voormuur 12 zangstem 14 Indische markt 15 plaats 

in India 17 wier 18 afgemat 19 ijverig 22 kluit 24 prent 26 type weefsel 27 slachtoffer  

28 losse overtrek  29 feestverlichting 31 toiletartikel 32 één en ander (afk.) 

Verticaal 

1 vogel 2 televisiestation     3 verder 4 schenker 5 lichaams-

vloeistof 6 leve 7 verlegenheid    8 cursusgeld 10 opgerolde halve 

haring  

11 gang van een paard     13 rivier in Frankrijk 14 kookgerei 

16 een weinig 20 bijbelse figuur    21 Spaanse borrelhapjes  

22 waterplantjes      23 in gebruik gegeven goed  

25 sojaproduct 26 land in Azië  

30 Amerikaanse schrijver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Horizontaal 

     1 insect 4 vreemde munt 6 gezonde drank  

     8 keukengerei 9 zwemvogel 11 logee 

    12 vertragingsas 14 Italiaanse basilicumsaus  

15 afmeting 17 aarden vaas 18 kerkelijke straf 19 deel van een overhemd 22 sterkedrank 

24 smalle straat 26 vis 27 huidaandoening 28 verongelukt schip 29 export 31 vrucht  

32 werktuig 

Verticaal 

1 toestand van rust 2 jong dier 3 schande 4 met kracht (muziek) 5 vloerbedekking  

6 meubel 7 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 8 gasrekening 10 hanenbalk  

11 gejakker 13 aanvang 14 Engels café 16 een zekere 20 ontvangstbewijs 21 katoenen stof 

22 vent 23 figuur uit een werk van Shakespeare 25 gepieker 26 drukkend warm  

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

en omstreken. Deze keer zijn dat: Tess Hilgen en Tess Vugteveen. 
 

Hoe heet je? Tess Hilgen 

Wat is je adres? Olsmansdijk 12 

Wanneer ben je geboren? 9 september 2008 

En waar ben je geboren? Groningen 

Broers / zussen: Twan en Ruth 

Naar welke school ga je? ’s Spectrum 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Moeder 

Wat zijn je hobby’s? Korfbal  

Huisdieren: Twee konijnen, één poes en drie schapen 

Lekkerste eten / drinken: Patat met frikadel en Fristi 

Leukste televisieprogramma: Wie is de mol 

Favoriete muziek / band: Pretty Girl van Maggie Lindemann 

Leukste boek: Elvy’s eigen wereld 

Waaraan heb je een hekel? Ruzie 
  

  

Hoe heet je? Tess Vugteveen 

Wat is je adres? Kanaalweg West 117 

Wanneer ben je geboren? 2-6-2008 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Lisa en Maud 

Naar welke school ga je? ‘t Spectrum 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Dierenverzorger 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen en paardrijden 

Huisdieren: Hond en 3 katten 

Lekkerste eten / drinken: Patat en pizza 

Leukste televisieprogramma: Het huis Anubis 

Favoriete muziek / band: Marshmello 

Leukste boek: De nachtwacht 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kant-en-klare droge mortels 
 
 
 
 

betonmortels en metselspecies 
 
 
 
 

keien en sierbestratingen 
 
 
 
 

DIAMANT BETON 
Jan Weitkamplaan 18, 7772 SE Hardenberg 

Telefoon 0523-262444, fax 0523-261799 
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Laagjes salade 
 
Dank René en Erna voor de koksmuts! Hierbij het recept voor een laagjessalade vanuit 
Baalderborg: 
 

Ingrediënten 
1. 1 klein potje selderij op de bodem 
2. 450 gram dobbelsteentjes ham erover heen 

3. 5 eieren in stukjes erop 

4. ¼ slagroom (zo’n pakje) + 1 potje yoghurt mayonaise (Yofresh, iets 

groter dan een jampot) deze 2 mengen 

5. Dan de helft van de saus erover 

6. 1 blikje mais (uit laten lekken) op de saus 

7. 2 appels in stukjes 

8. 450 gram ananas (stukjes) daar weer op 

9. Rest van de saus erover 

10. 1 prei (gesnipperd) er over als laatste (op het eind, vlak voor je het 

opdient) 

Dit alles opdienen in een glazen schaal, zodat je de laagjes ziet. 
 

 
 

Eet ze ! 😊 

 
Mandy van der Velde 
 
Graag geef ik de koksmuts door aan Heidi van der Wal. 
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Biljarttoernooi 
 
Vanaf vrijdag 21 december zullen de voorronden voor het jaarlijkse 
biljarttoernooi plaatsvinden. Deze voorronden worden gespeeld op vrijdag, 
zaterdag, donderdag en weer op vrijdag, telkens om 19.00 uur. Als er voldoende 
deelname is, zal er ook op zaterdagmiddag 22 december een extra voorronde 
worden gepland. 
 
De finale wordt gehouden op zaterdag 29 december vanaf 14.00 uur. En na 
afloop daarvan zal het kassiestoten worden gespeeld. 
Wil je meedoen, dan kun je je opgeven aan de bar in het Gebouw. 
 
 
Inzameling frituurvet 
 
Voor iedereen die milieubewust bezig wil zijn, zal er vanaf 1 januari een vet ton 
staan op de parkeerplaats achter het Gebouw, bij de garage. 
Dus weet je niet waar je met je afgelopen frituutvet heen moet; breng dit dan 
naar het Gebouw. 
De opbrengst komt ten goede aan de activiteitencommissie. 
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Toneelvereniging EWW 

 

Op 2 november ging Toneelvereniging Elck Wat Wills van start met de klucht 

'Dan Jodel je niet meer'.  

 

Gerda van Tol is getrouwd met Theo en inmiddels hebben ze samen een kindje. 

Maandelijks ontvangt Gerda een 

financiële bijdrage van haar oom en tante 

uit Canada. De familie weet niet dat ze 

getrouwd is en dat wil Gerda graag zo 

houden, aangezien de maandelijkse 

bijdrage maar al te goed van pas komt. 

Oom en tante zien in Gerda de ideale 

vrouw voor hun aangenomen zoon Toby.  

Als de familie plotseling op de stoep staat 

is het 'feest' compleet en wringt iedereen zich allerlei bochten om de waarheid te 

verhullen.  

 

Tijdens het spel komen er nogal verrassende 'wisselingen' voor, wat voor de 

nodige hilariteit zorgt.  

 

Inmiddels heeft EWW de voorstelling een aantal keren mogen opvoeren, met na 

afloop buitengewoon positieve reacties vanuit het publiek! 

 

Ook een avondje lachen? Kom ook in 2019 kijken naar één van onze aankomende 

voorstellingen: 

 

donderdag 10 januari 

zaterdag 19 januari 

zaterdag 2 februari 

 

De actuele speeldata zijn ook te vinden op 

www.ewwhoogenweg.nl en op 

facebook.com/ewwhoogenweg.  
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Plaatselijk belang Hoogenweg e.o 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
De herfst is in volle gang en de winter staat alweer voor de deur. Ook dit jaar 
heeft de gemeente één bladhek aan de Hoogenweg geplaatst en hier wordt goed 
gebruik van gemaakt. De gemeente probeert het bladhek voldoende vaak te 
legen, echter doordat er soms veel blad in één keer wordt gebracht, is het hek 
soms vol. Mocht dit te lang duren, dan kun je altijd even een melding doen bij de 
gemeente middels website of even te bellen.  
 
We zijn bezig om de plannen voor de besteding van de € 10.000, die we van de 
gemeente krijgen voor de compensatie van het park, verder uit te werken. Er 
komt in ieder geval een stroompunt in het park zodat het makkelijker wordt om 
activiteiten in het park te houden, zoals het volleybal- of spuitvoetbaltoernooi. 
Een ander idee dat uitgewerkt wordt, zijn nieuwe volleybalnetten.  
 
Zaterdag 9 maart gaan we in de bebouwde kom de groenstroken bewerken. De 
groenstroken zijn niet echt mooi meer; veel mos en onkruid. We kunnen hierbij 
paar extra handjes bij gebruiken. De eerste aanmelding is er. Meer opgaves zijn 
welkom.  
 
Ook dit jaar hebben we meegedaan met de Rabobank Coöperatieweken. De 
Rabobank Coöperatie Weken zijn in het leven geroepen om buurtversterkende 
projecten financieel te ondersteunen. De leden van de bank bepalen de hoogte 
van de bijdrage middels het geven van uw stem. Donderdagavond 29 november 
was de uitreiking van de cheques. Wij hebben, dankzij uw stem, een bedrag van 
€ 372,28 ontvangen. Hier zijn wij blij mee. Dit geld gaan we onder andere 
besteden aan Buurtpreventie Whatts-app.  Via deze weg willen wij u bedanken 
voor uw stem.  
 
Houd alvast 22 maart 2019 in uw agenda vrij! Dan is weer de jaarlijkse 
jaarvergadering van plaatselijk Belang eo. 
 
Met vriendelijke groet  
Bestuur Plaatselijk belang Hoogenweg eo.   
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Het is eindelijk bewezen  Als het regent in 

       november    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is het Kerstmis in    Het is maar dat u het 
 december.      weet! 
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Elke 2e zaterdag in de maand halen wij namens de Oranjevereniging met plezier 

het oud papier bij u thuis op. 

 

U hoeft hiervoor alleen het papier goed verpakt aan de straat te zetten zodat we 

het onderweg niet verliezen. Ik heb van een aantal papier vrijwilligers begrepen 

dat de laatste tijd het oud papier steeds minder goed verpakt aan de straat staat. 

 

Ik wil u vragen hier wat extra aandacht aan 

te schenken zodat straks niet de hele 

Hoogenweg bezaait ligt met zwerf oud 

papier ??. Lege dozen zijn vaak zo mee te 

nemen bij de supermarkt stop het papier 

hierin en tape het goed dicht of bind het vast 

met bijvoorbeeld touw. Denk er ook aan dat 

geplastificeerde papier soorten (stucloper 

etc.) en drank verpakkingen niet onder het 

oud papier vallen. 

 

Bedankt dat u het oud papier schenkt aan de Oranjevereniging Hoogenweg, 

hiermee kan de Oranjevereniging haar activiteiten laagdrempelig houden. 

 

Namens de Oud papier vrijwilligers, 

 

Gerran Klingenberg 
 

 

Alzheimer Nederland - Collecte 2018 

 

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

 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 5 tot en met 

10 november 2018 heeft in Hoogenweg € 250,97 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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Namens Baalderborg 
 

Onze 2 “buurvrouwen” op de koffie… 
 

Bijna wekelijks krijgen onze cliënten 2 lieve buurvrouwen op de bovenverdieping 
van de Hoogenweg op bezoek. Soms alleen voor een bakkie koffie, maar vaak 
worden er 1 of meerdere spelletjes gespeeld. Een enorme aanwinst voor onze 
cliënten waar ze volop van genieten. Memory is wel het meest favoriete spel wat 
er gespeeld wordt. Soms komen er ook cliënten van de benedenverdieping die 
het leuk vinden om mee te doen. Het maakt Ziena en Hermien niet uit; hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. 
  

Natuurlijk zijn er ook cliënten die niet van spelletjes houden of het te moeilijk 
vinden. Zij genieten dan vaak op wat meer afstand van hun aanwezigheid. We 
vinden het leuk om te zien hoe jullie steeds meer vertrouwd raken en er plezier 
in hebben om te komen. 
  

Heel hartelijk bedankt namens iedereen van de Hoogenweg 5 
 

 

Vrijwilligers gezocht 
 
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Lees dan snel verder en reageer op 
één (of meerdere) van de volgende oproepen! Namens Baalderborg Hoogenweg en de 
bewoners ontzettend bedankt.  
 
Oproep 1                                      
Daan is mijn naam, ben 30 jaar en dol op paardrijden. Ik ben op zoek naar iemand die mij 
naar het paardrijden kan brengen en halen op zaterdagmorgen. Het is van 11.30 tot 
12.00 uur – 1x in de 14 dagen (of 1x in de maand daar zal ik ook al blij mee zijn). Het is 
lekker dichtbij: manege Hoogenweg. 
Onder begeleiding kan ik er zelf naartoe wandelen, 
maar ook fietsen op de tandem of duofiets is mogelijk. 
En van auto rijden hou ik ook, dat is ook een optie. Ik 
draag een helm omdat ik epilepsie heb. 
 
Zou je het leuk vinden om met me mee te gaan om te 
zien hoeveel plezier ik heb in het paardrijden?    
Neem dan contact met de begeleiders van Hoogenweg 
Tel 0523 – 225504 / 225505 
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Oproep 2 
Ik ben Hans Luijmes en ik ben 35 jaar. Ik ben op 
zoek naar een fietsmaatje die een paar keer per 
week tussen 15.00 en 15.30 uur met mij mee wil 
fietsen van mijn werk naar huis. Ik werk op AAC 
De Holte aan de Roeterskamp te Baalderveld. 
Voor mij maakt het niet uit welke dagen, dit 
kunnen we overleggen.  
 
Lijkt je dit leuk? Neem dan contact met de 
begeleiders van Hoogenweg 5  
Tel 0523 – 225504 / 225505  
 
 
Oproep 3 
Hoi allemaal! Ik zou het erg leuk vinden als iemand  af en 
toe iets leuks met mij gaat doen. Ramon is mijn naam, ik 
ben 26 jaar en zit in een rolstoel.   
 
Denk je dat dit iets voor jou is, neem dan contact op met de 
begeleiders van Hoogenweg BG  
tel: 0523 -225501 /225502                    
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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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                      Oud ijzer actie 2e weekend oktober 2018 
 
Wederom was de oud ijzer actie d.d. 13 oktober 2018 een groot succes. Door velen 
werd er iets gebracht en enkelen brachten een flinke hoeveelheid. Maar zoals altijd 
maken vele kleintjes ook een grote! Er werd opvallend veel aluminium gebracht, zoals 
oude koekenpannen, fietsen, zonnewering en sloop aluminium. Ook werd er door 
iemand een flinke hoeveelheid grondkabel gebracht. Deze edel metalen brengen heel 
wat meer op dan oud ijzer. De aluminium prijs per kg is 70 eurocent, terwijl oud ijzer 
momenteel per kg  15 eurocent is. 
 
Verder bracht de wederverkoop uit de container ook nog leuk wat op. Wat de één 
weggooit heeft een ander soms nog wel weer wat aan. Het kon allemaal die dag. 
Maar die mooie opbrengst en de wederverkoop was alleen maar mogelijk omdat Eg 
Geerlings  zich er de hele dag voor in wilde zetten. Niet alleen de zaterdag zelf, maar 
ook nog daarna. Hij zorgde ervoor dat het ijzer van het aluminium gescheiden werd, 
dat een ijzeren wok met handvatten, verlost werd van de handvatten zodat hij de volle 
prijs opleverde. Fietsen werden compleet gedemonteerd. Een fiets levert het gewicht 
in kg van de oud ijzer prijs op, maar wanneer je hem demonteert zit er ook nog veel 
aluminium in/op. En dat scheelt best veel geld! 
  
Wij zijn als bestuur van plaatselijk belang Hoogenweg e.o. dan ook heel blij dat Eg 
zich voor ons heeft willen inzetten en dat wij mede hierdoor een flink bedrag hebben 
mogen ontvangen. Maar wij zijn niet alleen Eg heel dankbaar. Natuurlijk ook een ieder 
die de moeite heeft genomen een bijdrage te leveren: hartelijk dank! 
 
Dit bedrag zal goed worden besteed voor o.a. een bijdrage aan de feestweek. Een 
feest waar wij met elkaar alweer naar uitkijken (2020). 
 
Totaal oud ijzer € 602,95 
Weder verkoop van een wagentje 50,00 
IJzeren frame 5,00 
Vuur schaal 2,50 
Totaal opbrengst € 660,45 
 
Wij hebben nog wel een verzoek aan een ieder en dat is: Probeer alvast met ons mee 
te denken wanneer u iets inlevert. Bijvoorbeeld een grote houten tafel met 4 ijzeren 
poten, dan alleen de poten in de container te gooien en niet de complete tafel. Dit 
bezorgt ons anders weer afvoerkosten. Dit geld ook voor artikelen waar veel plastic 
aan zit. Ook willen wij u erop attenderen dat oude pannen, koekenpannen,  uw oude 
wok of vuurschaal  zeer welkom zijn! 
 
                                                                             Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 
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Wij zijn Marco & Ivana. Allebei 25 jaar. In januari 2017 zijn wij komen wonen aan 

de Heideweg waar Marco al samen met zijn ouders een locatie van het 

pluimveebedrijf had. 

 

We wonen hier 

samen met onze 

hond Guus. We zijn 

heel gek met hem 

en hij vermaakt zich 

prima hier. Hij heeft 

alle ruimte en 

struint lekker de 

hele dag rond.  

Begin mei 

verwachten we ons 

eerste kindje. Daar 

kijken we allebei 

heel erg naar uit. Wel spannend, maar ook super leuk! 

Marco komt uit Hoogenweg waar hij aan de Emtenbroekerdijk heeft gewoond. 

Daar is hij ook op het pluimveebedrijf geboren. Sinds zijn 18e zit hij bij het bedrijf 

in. Ivana komt uit Heemse en heeft altijd midden in de bouw gewoond. Aan het 

begin moest ze hier wel even wennen maar nu wil ze niet meer anders. 

Marco werkt fulltime op de boerderij tussen de kippen en Ivana werkt nog 2,5 

dag in de week bij Slagerij Hoff in Hardenberg. De rest van de week kunnen we 

gezellig elke dag samen werken en natuurlijk ook samen koffie drinken.  
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Marco voetbalt in ’t Twidde van Bruchterveld. En Ivana gaat graag naar het bos 

wandelen met Guus en vind het leuk om te klussen in en om het huis. In de 

zomer gaan we graag waterskiën en bootje varen. En natuurlijk doen we graag 

leuke dingen met onze vriendengroep en familie.   

We vinden het wonen hier heerlijk. We genieten vooral van de vrijheid. We 

hopen hier nog lang en gelukkig te mogen wonen en werken!  

 

Groetjes, 

Marco van Laar & Ivana 

Kruitbosch  
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De geschiedenis van Oud en Nieuw 

 
Het is bijna weer zover zo ver. Oliebollen, appelflappen en champagne worden 
genuttigd terwijl familieleden en vrienden aftellen tot het oude jaar is afgelopen 
en er een nieuw jaar begint. Het oud en nieuw feest vindt zijn oorsprong in 
tradities van 4000 jaar geleden. 
Door de geschiedenis heen vierden veel verschillende volkeren en culturen het 
einde van het ene jaar en het begin van het volgende. Het intreden van een 
nieuw jaar werd veelal gekoppeld aan een vruchtbare periode. Zo begon het 
nieuwe jaar bij de Babyloniërs en Romeinen bij het begin van de lente, en bij de 
Egyptenaren op het moment dat de Nijl voor het eerst buiten zijn oevers trad. 
 
Babyloniërs 
Babyloniërs vierden hun feest door een slaaf tijdelijk op de koningstroon te 
zetten, om hem vervolgens te offeren. Zij geloofden namelijk dat alle goden het 
op hun koning gemunt zouden hebben met nieuwjaar, dus vervingen zij hem 
tijdelijk. Romeinen vierden het feest door te offeren aan de god Janus (naar 
wie januari genoemd is), en de heidense Germanen vierden het feest met grote 
vuren, dierenoffers en veel eten en drinken. 
 
Germanen 
In het hedendaagse oud en nieuw feest zijn nog veel sporen te vinden van de 
viering van de Germanen. Zo kan men de traditie van onze oud en nieuw 
gerechten baseren op de Germaanse traditie van het verdrijven van demonen. 
De Germanen waren bang voor demonen waardoor zij dieren offerden, en die 
vervolgens op aten. Volgens de Germaanse traditie ging dit ook gepaard met het 
nuttigen van veel alcoholische dranken. 
 
Romeinen 
Julius Caesar stelde in 46 voor Christus vast dat 1 januari voortaan het begin van 
elk nieuw jaar was, in plaats van het (elk jaar verschillende) begin van de lente. 
Bij Caesar is dus de westerse traditie ontstaan die wij nog steeds vieren. Een 
obstakel voor deze traditie was de kerk die zich afzette tegen de heidense 
Nieuwjaars rituelen. Later gaf de kerk een christelijke betekenis aan de heidense 
feestdag, zodat nieuwjaarsdag geaccepteerd kon worden door alle christenen. 
De betekenis die de kerk aan 1 januari gaf was een feest omtrent de ‘besnijdenis 
van Jezus’. 
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Stephan en Bianca, bedankt voor het doorgeven van de pen! ;)  
 
Wij zullen ons even voorstellen; wij zijn Marcel en Erica Douw.  
 
Marcel – 30 jaar.  Ik ben geboren in Marknesse en vervolgens na een aantal verhuizingen 
ben ik samen met mijn ouders, broertje en 2 zusjes komen wonen in 
Hardenberg/Baalder. Ik hielp vroeger na schooltijd altijd op de boerderij bij boer Eshuis, 
en vond dit geweldig mooi maar besloot geen agrarische opleiding te doen.  Ik heb eerst 
een opleiding metaal gevolgd, na dat te hebben afgerond ben ik de BBL opleiding  2e 
automonteur gaan volgen.  Ik ben toen gaan werken bij autobedrijf Olsman in (toen nog) 
Hardenberg. Hier heb ik mijn diploma voor 2e automonteur behaald. Maar de agrarische 
sector was toch meer mijn ding, ik ben gaan werken bij Eggengoor in Radewijk. Na 1,5 
jaar heb ik gesolliciteerd bij Hulter in Anerveen, hier werk ik nog steeds en doe dit met 
veel plezier.  
 
Erica – 27 jaar. Ik ben geboren in Hardenberg. Ik heb altijd samen met mijn ouders en 
oudere broer en zus in Heemse gewoond.  Ik ben na het VMBO gestart met de opleiding; 
Helpende Zorg en Welzijn en daarna heb ik de opleiding Verzorgende IG gevolgd. Tijdens 
de opleiding van Helpende Zorg en Welzijn had ik een stage bij woonwijkcentrum de 
Schutse in Coevorden. Hier bleef ik tot dat beide opleidingen klaar waren werken in de 
weekenden, vakanties en buiten schooltijden om. Nadat ik geslaagd ben voor de 
opleiding verzorgende IG heb ik een vast contract gekregen, en werk ik er nu nog met 
heel veel plezier.  
 
Wij hebben elkaar in 2010 leren kennen. Dit was bij podium in Hardenberg. Na 5  jaar 
vonden wij het wel eens tijd worden om een eigen plekje te zoeken. Marcel wilde graag 
een huis met een ‘’dikke’’ schuur, liefst met smeerput waar hij zijn hobby kan 
uitoefenen. Aangezien onze vrienden in Radewijk, Den Velde en omstreken wonen, 
kwamen we nog wel eens over de Hoogenweg rijden en zagen we dat dit huisje te koop 
was. Erica had gelijk al zoiets; wat een leuk huisje! Daar wil ik wel eens kijken.. Marcel 
eerst niet maar toch ging het niet uit z’n hoofd en besloten we om er eens een kijkje te 
nemen. Na de rondleiding door het huis te hebben gehad, kwamen we bij de schuur 
terecht .. en jawel(!) EEN SMEERPUT!  Marcel was in 1x helemaal om.  Sinds 2015 
hebben we de sleutel van ons mooie stekkie en wonen we hier met heel veel plezier! 
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Juni 2016  zijn we getrouwd, en een week na de bruiloft hebben we onze trouwe 
viervoeter opgehaald. Een duitse herder genaamd; Bo. Sommigen zullen dr wel eens 
gezien hebben in het park, of voor aan het hek bij ons huis.  Op 10-08-2018 zijn wij trotse 
ouders geworden van onze dochter; Fleur! We zijn dolgelukkig met ons vrolijke meisje en 
we genieten enorm van haar.   
 
Wij hopen dat we nog lang en met veel plezier mogen wonen op de Hoogenweg!  
 
Iedereen fijne feestdagen toegewenst!       

 

Groetjes, Fam. Douw 
Hoogenweg 23 
 

 
 
Wij geven de pen door aan Juul en Lizanne Bax!  Veel succes! ☺  
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Dank u Sinterklaas!!!! 

 

 

Op woensdagmiddag 28 november vierden 

zo'n 40 kinderen het Sinterklaasfeest mee in 

Hoogenweg! Dat zelfs de ondeugende Piet 

van vorig jaar weer mee mocht komen 

hebben we geweten... hij stootte zijn hoofd 

aan een tafel en was compleet in de war... 

gelukkig hebben de kinderen de speciale 

Spaanse Pietenpillen gevonden en kon de 

Piet alsnog Sinterklaas ophalen om ook bij 

Het Gebouw het feest mee te komen vieren. 

De kinderen konden aanwijzingen 

verkrijgen door spelletjes goed uit te 

voeren; pakjes in de korf, doe een dansje, 

maak een rebus, maak een liedje af en loop 

met een pepernoot op een lepel met je ogen 

dicht, allerlei opdrachten werden door de 

kinderen goed uitgevoerd. 

 

Sinterklaas had vier 

kinderen uitgekozen om bij 

hem te komen en daar had 

hij toch wel wat 

interessante informatie. 

Hoe komt hij toch daaraan? 

Waaraan? Banaan!!! Hoe 

kom je daarbij? Waarbij?? 

Aardbei!!!! Het grapje uit 

het Sinterklaasjournaal was 

bij de kinderen, maar ook 

bij de Pieten en Sinterklaas 

goed doorgedrongen.  

Uiteraard kregen alle 

kinderen een cadeau mee naar huis aan het einde van deze gezellige middag.  
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Uitslag "Doe mee en win" puzzel 
 

In de vorige dorpskrant hadden we een "doe mee en win" fotopuzzel opgenomen. Door 

het invullen van de straatnamen van de foto's kon de het antwoord gevonden worden: 

Dorpskrant.  

Een aantal medebewoners heeft laten zien 

Hoogenweg en omgeving goed te kennen en 

heeft de juiste oplossing ingezonden. 

 

Uit alle inzendingen is Sientje Bulthuis als 

winnares getrokken. 

 

 

Ze heeft de puzzel met veel plezier gemaakt 

en was blij verrast dat ze nog gewonnen 

heeft ook. 

 

Ze heeft inmiddels de "Winkelstad 

Hardenberg Cadeaubon" ter waarde van  € 

20,- in ontvangst genomen. Ze was er erg 

blij mee en gaat er iets moois voor kopen.  

 

 

Namens de redactie van harte gefeliciteerd!  
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Dan jodel je niet meer 
 

Vrijdag 2 november was de première van weer een nieuw toneelstuk van toneelvereniging 

Elck Wat Wills. Onder regie van Jenny ter Voorde en Gerrit Waterink is er door de 

spelers weer een mooi en vermakelijk toneelstuk op de planken gebracht. Iedere speler 

had een rol die op zijn of haar lijf geschreven was. Prachtig om te zien. 

 

Gerda van Tol (Erna de Boer) krijgt iedere maand een mooie studie toelage van haar oom 

(Charlie Thomson) en tante (Cathy Thomson) uit Canada. Haar oom en tante doen dit met 

alle liefde én met de gedachte dat ze in Gerda een mooie vrouw zien voor hun 

geadopteerde zoon Toby (Leon Schoemaker). Wat ze echter niet weten is dat Gerda al 

getrouwd is met dokter Theo Schipper (Rutger van Braak). En samen hebben ze ook al 

een kindje. Om van de studietoelage te kunnen blijven genieten moet dit natuurlijk 

allemaal geheim blijven voor haar oom en tante. Omdat ze in Canada wonen lijkt dit 

allemaal niet zo moeilijk te zijn. Theo is mooi op weg om een goed lopende 

huisartsenpraktijk op te bouwen en Gerda werkt aan een eigen carrière. De huishoudster 

Mathilde (Ina Timmer) zorgt dat het huishouden allemaal op rolletjes loopt. Ze heeft wat 

problemen met de nieuwe slager in het dorp, Geert Bakker (Gerrit Waterink) maar verder 

is er geen vuiltje aan aan de lucht. Tot dat..... ome en tante plots voor de deur staan met 

Toby. Dan kan het feest beginnen. De beste kameraad van Theo, Henk van Dijk (Richard 

Slump), probeert het allemaal in goede banen te leiden maar of het daar nu beter van 

wordt? Er doen zich vele hilarische momenten voor. Tussen alle bedrijvigheid door komt 

Fransje (Bianca Soer), de 

dochter van Mathilde, ook 

nog ten tonele. Ze wil haar 

moeder leren kennen. En 

Henk wil Fransje wel graag 

leren kennen. Gaande weg 

worden de verwarringen maar 

groter en de leugens 

ingewikkelder. Of de 

werkelijkheid boven tafel 

komt... gaat dat zien! 

 

Af en toe werden de spelers 

nog een beetje ondersteund 

door tekstbegeleider Henk 

Veldsink maar dat mag bij een première. Toneelmeester was Rik van der Steen en de 

grime was weer in vertrouwde handen bij Hennie Edelijn en Ina Timmer. 

  

De leden van Elk Wat Wills mogen met trots terugkijken op deze première! 
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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: 

 

 

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 15 maart 2019 bij Leon ter Voorde. 
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