
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De doorgeefpen lag bij Juul en Lizanne Bax 

• Chiel Jansen of Lorkeers en Dirk Slotman stellen zich voor 

• In de jeugdrubriek Thijs Dorgelo en Brit Schoemaker 

• De koksmuts was in handen van Heidi van der Wal 
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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. G. Ramaker, Hoogenweg 48 

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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Maart 2019 
 
 
De democratie viert hoogtij deze dagen. In de week dat deze krant 
verschijnt, mag u uw stem uitbrengen voor de Provinciale Staten van 
Overijssel, die op hun beurt samen met de overige 11 provincies de leden 
van de Eerste Kamer kiezen. Daarnaast kunt u stemmen op kandidaten 
voor het bestuur van ons waterschap en als kers op de taart staan in mei 
de Europese Parlementsverkiezingen op de agenda. Ik wens u in ieder 
geval veel succes met het maken van uw keuze! 
 
Nu het voorjaar weer voor de deur staat, trekken de Hoogenwegse 
verenigingen ook weer meer naar buiten. In de agenda ziet u weer diverse 
buitenactiviteiten voor jong en oud staan. Er is keuze genoeg en 

doorgaans is het ook nog eens beregezellig!  
 
Volgend jaar is het weer tijd voor de vijfjaarlijkse feestweek. Dat duurt nog 
even, maar de datum is bekend: van 25 april tot en met 2 mei 2020. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Op pagina 32 leest u er meer over en 
stelt de feestcommissie zichzelf alvast even voor. En let op: het thema van 
de feestweek wordt op Koningsdag bekend gemaakt. Vanaf dat moment 

kunt u dus zelf ook aan de slag met de voorbereidingen! 😊 

 
Tot slot wens ik u natuurlijk weer veel leesplezier! 
 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
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 

06-04-19 Onderhoud grasperkjes Hoogenweg PB Hoogenweg 

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

Act.commissie 

11-04-19 Workshop Bloemschikken. Aanvang: 19.00 uur Act.commissie 

13-04-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

19-04-19 Paasbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 uur. 
Kosten: € 5,- per persoon. 

Act.commissie 

22-04-19 Paaseieren zoeken in het park. Start om 10.00 
uur bij de ijsbaankantine. Deelname gratis 

Act.commissie 

27-04-19 Koningsdagviering bij het Gebouw: 's ochtends 
kinderspelen / 's middags fietstocht 

Oranjevereniging 

10-05-19 Teenage Event; vertrek bij Gebouw om 18.30h 
Zie elders in deze krant voor meer informatie 

Act.commissie / 
Oranjevereniging 

11-05-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

11-05-19 Stekjesmarkt van 10 uur tot 13 uur Kerkplein De 
Opgang in Radewijk 

 

23-05-19 Verkiezingen Europees Parlement  

29-05-19 Feestavond Trekkertrek Den Velde  

30-05-19 Trekkertrek, Klumpersweg Den Velde  

01-06-19 Autopuzzelrit; vertrek bij het Gebouw vanaf 
18.30 uur 

Oranjevereniging 

08-06-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

08-06-19 Rommelmarkt op de parkeerplaats bij het 
Gebouw. Aanvang: 13.00 uur 

IJsvereniging 
HEO 

10-06-19 Rondje Radewijk; fietstocht  

21-06-19 Volleybaltoernooi in het park. Aanvang: 19.00h Act.commissie 

13-07-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

27-07-19 Spuitvoetbaltoernooi in het park  

10-08-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
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Codekraker 

Elk getal staat voor een letter en gelijke cijfers zijn gelijke letters. Alle 26 letters van het 

alfabet worden gebruikt (ij wel en y niet). Om u op weg te helpen, zijn alvast enkele 

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

en omstreken. Deze keer zijn dat: Thijs Dorgelo en Brit Schoemaker. 
 

Hoe heet je? Thijs Dorgelo 

Wat is je adres? Hoogenweg 42b 

Wanneer ben je geboren? 9 januari 2009 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 broertje Bas 

Naar welke school ga je? CBS De Bloemenhof 

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Boer 

Wat zijn je hobby’s? Buiten zijn, hardlopen, spelen 

met de John Deere trekkers 

Huisdieren: Kippen  

Lekkerste eten / drinken: Biefstuk met patat en een fanta 

Leukste televisieprogramma: Trekkertrek / tractorpulling 

Favoriete muziek / band: Normaal 

Leukste boek: De Kameleon 

Waaraan heb je een hekel? ‘Piepers’ 
  

  

Hoe heet je? Brit Schoemaker 

Wat is je adres? Volle urenweg 10 

Wanneer ben je geboren? 4-11-2009 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 2 zussen Anouk en Esther 

Naar welke school ga je? Cbs ’t Kompas 

In welke groep zit je? 5 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 

Wat zijn je hobby’s? Acro-gym en streetdance 

Huisdieren: 2 poezen, pony’s en geiten 

Lekkerste eten / drinken: Gebakken aardappeltjes met saté burger 

Leukste televisieprogramma: #forever, Jill 

Favoriete muziek / band: Top 40 

Leukste boek: Dolfje weerwolfje 

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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Stamppot ovenschotel 
 
Mandy bedankt voor de koksmuts! Hieronder een recept voor een stamppot ovenschotel: 
 

Ingrediënten 
1. Boerenkool 
2. Aardappelpuree 

3. Philadelphia 

4. Gehakt  

5. Uien 

6. Champignons  

7. Spekjes 

8. Paneermeel  

Bereidingswijze 
Rul het gehakt en voeg vervolgens de spekjes, champignons en uien toe. Bak alles samen 
tot het gaar is. Vet de ovenschotel in en doe de inhoud er onderin. Dan de boerenkool 
koken, afgieten en meng de Philadelphia er doorheen. Dit komt dan boven op het gehakt. 
De aardappelpuree boven op de boerenkool en daarop wat paneermeel en een paar 
klontjes boter. 
Verwarm de oven 20 minuten voor op 200 graden. Daarna zet je de schotel er een half 
uurtje in. 
 

 
 
Eetsmakelijk ! 
 
Heide van der Wal 
 
Graag geef ik de koksmuts door aan Cindy Timmerman. 
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In december 2001 plaatsten wij een lege pagina in deze dorpskrant met daarop 

een algemeen verzoek aan onze lezers om met ideeën te komen voor verdere 

invulling van Oes Blattie. Dat verzoek bleef niet onbeantwoord; we werden 

benaderd door Chris Karlas die het wel zag zitten om voor elke uitgave speciaal 

een kleine strip te tekenen. In maart 2002 plaatsten we de eerste van vele Roepies 

en die ziet u hieronder nog een keer terug. 

 

Als lid van 

toneelvereniging Elck wat 

Wills was Chris zeer 

betrokken bij Hoogenweg 

en het leek hem daarom erg 

leuk om dit te doen. 

 

Uiteindelijk hebben wij 17 

jaar lang de belevenissen 

en meningen van Roepie 

mogen volgen en met Chris 

hopen wij dat u dat leuk 

gevonden hebt. 

 

Helaas is er een einde 

gekomen aan dit geweldig 

leuke initiatief. Op 28 

december vorig jaar 

overleed Chris op de 

leeftijd van 75 jaar. 

 

Chris, alsnog hartelijk dank 

voor de prettige 

samenwerking in de 

afgelopen jaren en 

natuurlijk dat je ons kennis hebt laten maken met Roepie! 

 

Redactie Oes Blattie  
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Plaatselijk belang Hoogenweg e.o 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
De afgelopen maanden zijn we met het Plaatselijk Belang met verschillende 
zaken bezig geweest. Met dit stukje brengen we jullie op de hoogte over de 
verschillende onderwerpen. 
 
Besteding EUR 10.000,--: 
Eén van de zaken is het besteden van de 10.000,-- euro die we van de gemeente 
gekregen hebben in verband met de komst van de Baalderborg. Tijdens de 
vorige jaarvergadering zijn er voorstellen gedaan hoe we dit geld kunnen 
besteden. Nadat we als PB de verschillende opties naast elkaar gelegd hebben is 
besloten het geld als volgt uit te geven: 

- Aanleggen stroompunt in het park. Tot nu toe wordt er voor 

evenementen in het park waar stroom voor nodig is altijd gebruik 

gemaakt van een stroompunt van bewoners van huizen grenzend aan 

het park. We willen nu een vast krachstroompunt in het park aanleggen. 

Hiervoor zullen we een stroomkabel trekken vanaf het gebouw van de 

ijsvereniging tot aan het park. In het gebouw van de ijsvereniging komt 

vanzelfsprekend een kWh meter. 

- Een nieuwe AED voor in Gebouw De Hoogenweg. Een Automatische 

Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer 

kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een 

elektrische schok. De huidige AED is aan vervanging toe. 

- Nieuwe volleybalnetten voor het sportveld in het park; 

- What’s app buurtpreventieborden 

Alles ziet er zo veel mooier uit als de zon schijnt: 
Een thema dat de gemoederen van sommige inwoners van Hardenberg bezig 
houdt zijn de plannen om in de gemeente enkele grote zonneparken aan te 
leggen op gronden die nu als landbouwgrond gebruikt worden. Twee van die 
geplande parken liggen in Hoogenweg. Als PB zijn we in contact met de 
omwonenden van het geplande park in de hoek van de Westeindigerdijk en het 
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kanaal en zijn we een aantal keren meegeweest naar raadsvergaderingen en info 
avonden. 
 
Onderhoud grasperkjes: 
Zaterdag 6 april gaan we de grasperkjes in de bebouwde kom een opknapbeurt 
geven. We verzamelen ’s ochtends om 09:00 uur in Het Gebouw. De bedoeling is 
dat we de grasperkjes vanaf het bebouwde kom bord aan de Hardenberg zijde 
tot aan Gebouw De Hoogenweg gaan verticuteren, bemesten en waar nodig 
opnieuw inzaaien. Dit alles zodat het weer een frisse aanblik biedt! Het 
vriendelijke verzoek is dan ook om de grasperken na deze opknapbeurt niet 
meer als parkeerplaats te gebruiken. We zoeken nog wat helpende handjes, 
aanmeldingen via pbhoogenweg@hotmail.com zijn dan ook welkom! 
 
Haal oe breng oe: 
Onderstaand bericht ontvingen we van de gemeente Hardenberg: 
De stichting Senioren Advies gemeente Hardenberg (SAH) vindt 
binding/noaberschap in wijken en kernen van groot belang. Initiatieven van 
vervoer in de wijk door bewoners van de wijk zijn waardevol en succesvol. 
Daarom brengen wij Haaloe Brengoe onder de aandacht. Naast de praktische 
hulp een medebewoner te vervoeren is er een belangrijk neveneffect namelijk, 
het doorbreken van de negatieve spiraal van eenzaamheid. Veelal is de chauffeur 
een bekende uit de wijk en tijdens het contact kunnen vaak andere vragen 
worden beantwoord. Want ons kent ons.  
Mochten er mensen zijn die gehaald willen worden of chauffeurs zijn die hier 
aan deel willen nemen dan kunnen die zich aanmelden via: 
pbhoogenweg@hotmail.com 
 
Paasvuur: 
Een mooie traditie! We zoeken nog een locatie. Belangrijkste criterium dat de 
gemeente stelt is een minimale afstand van 30 meter tot gebouwen en een 
minimale afstand tot een bos van 100 meter. Heb je een geschikte locatie die 
gebruikt kan worden dan horen we dat graag via pbhoogenweg@hotmail.com 
 
Graag zien we jullie vrijdag 22 maart tijdens de jaarvergadering in Gebouw De 
Hoogenweg. Aanvang 20:00 uur 
 
Met vriendelijke groet  
Bestuur Plaatselijk belang Hoogenweg eo.   

mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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Trekkertrek Den Velde voor de 8e keer! 
Het spektakel vindt traditiegetrouw plaats op Hemelvaartsdag, donderdag 30 
mei. Dit jaar weer terug aan de Klumpersweg!  
 
De invulling voor de feestavond voorafgaand aan Trekkertrek is bekend. Høken 
met de Heinoos staat voor woensdag 29 mei gepland in de tent! In het 
voorprogramma zullen The Green Monkeys uit Gramsbergen u gaan opwarmen.   
 

TT Den Velde is een familie-evenement waar jong en oud zich kan vermaken. 
Voor de kleintjes is een goed afgesloten kinderweide aanwezig. Hier kunnen de 
kinderen naar hartenlust rondspringen op een springkussen, zich laten 
schminken, ballonnen oplaten en meedoen in een heuse traptrekkerrace. 
Kinderen mogen hun eigen traptrekker meenemen. De opgave voor de 
traptrekkerrace zal op het terrein plaatsvinden.  
‘Kinderen blij, ouders blij!’   
 

De inschrijfavond in januari was succesvol en de opgaves via de online-
inschrijvingen gaan gestaag door. Voor dit jaar is de toevoeging van een extra 
klasse de 10 ton ‘Rop maar Raak’. Door deze toevoeging hoopt het bestuur op 
meer deelname. De winnaars kunnen dit jaar wederom een heuse beker 
verwachten!   
 

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. Ook de sponsoren willen we bedanken. Zij zijn nodig om 
het evenement mogelijk te maken. 
 

Trekkertrek Den Velde begint op Hemelvaartsdag, 30 mei, om 10.00 uur. Entree 
voor deze dag is €5,-. Kinderen onder de 12 jaar zijn gratis. Op 29 mei is de 
aanvangstijd 21uur. Voor de feestavond met The Green Monkeys 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 en 
bij bestuur TT Den Velde. 
 

De organisatie heet iedereen van harte welkom voor fantastische feestavond en 
prachtig trekkertrek aan de Klumpersweg 4 in Den Velde. 
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Zonnepark 't Zunneveld 
 
De gemeente Hardenberg wil de komende jaren sterk inzetten op de 
ontwikkeling van grootschalige productie van duurzame energie en 
energiebesparing. Concreet wil Hardenberg in 2030 minimaal 30% van alle 
gebruikte energie duurzaam opwekken. Het gaat dan om projecten op het 
gebied van windenergie, restwarmte en zonne-energie.  
 
Laatstgenoemde heeft betrekking op het realiseren van een aantal 
zonneparken. Één van de beoogde percelen voor het realiseren van een 
zonneveld is gelegen aan de Kanaalweg Oost, de Westeindigerdijk en de 
Radewijkerbeek in Hoogenweg - genaamd 't Zunneveld. Dit betreft een 
particulier perceel van ongeveer 13 hectare waar in totaal 60.000 
zonnepanelen geplaatst gaan worden wanneer de plannen uiteindelijk 
goedgekeurd gaan worden en de vergunningen verleent. De grond is in 
handen van de heer G. Reinders en hij is een samenwerking aangegaan 
met investeerder LC Energy.  
 
De "noabers" (bewoners van de Volle Urenweg, Margriet en Zwanebloem 
/ plus een groter groeiend aantal tegenstanders vanuit Baalderveld) zijn 
niet tegen het opwekken van zonne-energie, maar wel tegen de beoogde 
locatie 't Zunneveld. Het grenst te dicht tegen de woonwijk en tevens is 
het een recreatiegebied voor velen. Een dergelijke industrie hoort niet op 
deze plek thuis en zou de volgende negatieve gevolgen onder andere met 
zich mee brengen: 

• Landbouwgrond, natuurgebied wordt industriegebied 
• Achteruitgang voor de flora en fauna 
• Schitteringen van de panelen 
• Weg mooi uitzicht bij recreatie, wandelen, fietsen, varen etc. 
• Risico’s voor de volksgezondheid zijn onvoldoende onderzocht 

(elektriciteit, straling?) 
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De noabers hebben inmiddels een andere locatie aangedragen als 
alternatief en hopen dat hier vanuit de gemeente uitvoerig naar gekeken 
wordt. Investeerder LC Energy wil verder met de huidige locatie en is niet 
bereid een alternatief te overwegen. De vergunning is op 15 maart bij de 
gemeente ingediend.  
 
Wilt u uw mening ook graag kwijt, dan zou het fijn zijn als u uw reactie 
wilt mailen naar: zundevanhetveld@gmail.com. Dan kunnen wij als 
buurtschap aantonen wat er leeft onder de buurtbewoners. Tevens is het 
mogelijk uw bezwaar bij de gemeente kenbaar te maken zodat we als 
buurtschap sterk staan. Bezwaar maken kan via de site van de gemeente 
→ https://www.hardenberg.nl/gemeente/organisatie/bezwaar-of-
klacht.html  
  
Geen Zunneveld voor de noabers, maar 'Zunde van het veld' en 'Zunde 
van het geld'.  
 

 

mailto:zundevanhetveld@gmail.com
mailto:zundevanhetveld@gmail.com
https://www.hardenberg.nl/gemeente/organisatie/bezwaar-of-klacht.html
https://www.hardenberg.nl/gemeente/organisatie/bezwaar-of-klacht.html
https://www.hardenberg.nl/gemeente/organisatie/bezwaar-of-klacht.html
https://www.hardenberg.nl/gemeente/organisatie/bezwaar-of-klacht.html


20 

 



21 

 



22 

 

 
 

 
 
 



23 

 

 

Workshop bloemschikken    

 
 

Dit jaar organiseren wij wederom een workshop bloemschikken in “Het 

Gebouw”. Dit keer met het thema Pasen. 

Deze vindt plaats op donderdag 11 april 2019 om 19.00 uur. 

 

Voor al het benodigde materiaal wordt gezorgd; neem alleen even een 

tangetje en een schaartje mee. De kosten bedragen € 30,- p.p voor een mooi 

paasstuk inclusief koffie met wat lekkers en een consumptie. 

 

De activiteitencommissie. 

 

Opgeven kan t/m 2 april 2019 bij Germa Brink : 

germa@brinklaan.nu /06-10048366  

 

Geef je snel op want vol is vol! 
 

 
 

               Geef je snel op want vol is vol!  

mailto:germa@brinklaan.nu
mailto:germa@brinklaan.nu
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Waterink Keukens – net grenzend aan Hoogenweg horen ze toch ook een beetje bij ons 
buurtschap! 
  
Wij zijn Erwin en Ageeth Waterink. Samen met onze twee zoons en hond wonen wij in 
het mooie Radewijk. En vanaf december 2018 ook een klein beetje aan de rand van de 
Hoogenweg met onze zaak. 
  
Op 15 maart 2004 begon ons grote avontuur als ondernemers. In onze schuur bij huis 
was Erwin al een poosje bezig om keukens te maken en wilden we dit officieel vast gaan 
leggen, zo gezegd zo gedaan. Wij hadden toen beiden nog een baan en deden de zaak in 
de avond uren. Erwin verkocht, maakte en plaatste de keukens  en Ageeth deed het 
administratieve gedeelte. In de zomer van 2005 hadden we het zo druk met keukens 
maken dat we besloten dat Erwin zou stoppen bij zijn toenmalige baas en helemaal 
zelfstandig zou worden. Ageeth bleef voorlopig nog kinderverpleegkundige in het 
ziekenhuis. 
 
Eind 2005 hebben wij onze eerste showroom geopend aan de Gramsbergerweg in het 
pand waar Ramaker was gevestigd. Al snel werd de schuur te klein om te produceren. Er 
werd een werkplaats aan de Handelsstraat gevonden die we konden huren. Na verloop 
van tijd was het niet meer te doen dat we eigenlijk op drie adressen gevestigd waren en 
gingen we op zoek naar een plek waar we kantoor, showroom en werkplaats konden 
vestigen. Die werd in 2008 gevonden in een ander pand aan de Handelsstraat. 
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Na de crisis ging het goed met de zaken en werd er personeel aangenomen, op een 
gegeven moment werd de werkplaats aan de Handelsstraat te klein en gingen we op 
zoek naar een plek waar we ons mochten vestigen, maar waar we ook kunnen groeien 
en die hebben we vorig jaar gevonden! Het Podium is voor ons de geschikte plek. Een 
mooi pand met een geschiedenis waar wij wel van houden. Dat veel mensen 
herinneringen hebben aan het Podium maakt het nog specialer. Op deze plek kunnen wij 
groeien en het is een goede vindbare plek voor onze klanten. 
 
In december hebben wij de showroom verhuisd en nu zijn wij druk om de werkplaats en 
voorraad te verhuizen. Vanaf 1 april zal het hele bedrijf gevestigd zijn aan de Jan 
Weitkamplaan. Van daaruit kunnen wij weer verder met onze specialiteit; keukens. En of 
dat nu nieuwe keukens zijn of dat wij keukens renoveren… Wij vinden het geweldig om 
met de mensen mee te denken om hun keuken zo te maken, dat ze er met plezier in 
bezig zijn. Daarnaast hebben wij ook een spuiterij waar we naast de keukens ook 
meubels spuiten. Ook kunnen wij die meubels maken of aanpassen. 
  
De reden van de verhuizing is dat de werkplaats aan de Handelsstraat te klein werd, er 
moeten keukens gemaakt worden, gespoten en opgeslagen en dat lukte niet meer. Bij 
het Podium hebben wij een nieuwe hal gebouwd van 1000 m2, daar moeten we 
voorlopig mee vooruit kunnen. De showroom wordt ook groter dan aan de 
Handelsstraat. Deze is op dit moment nog niet klaar, maar dat komt in de komende 
maanden nog. 
  
Onze toekomstplannen zijn onze zaak verder uitbreiden aan de Jan Weitkamplaan, goed 
blijven in ons werk en veel mensen blij maken met een nieuwe of gerenoveerde keuken. 
 
Voor de meesten wellicht bekend, maar hierbij nog wat gegevens: 
 
Jan Weitkamplaan 14A  
7772 SE Hardenberg 
0523-216992 
info@waterinkkeukens.nl 
www.waterinkkeukens.nl 
 
 
Openingstijden: 
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag  10.00 – 17.30 uur 
Zaterdag     10.00 – 16.00 uur 
Dinsdag en zondag    gesloten 

mailto:info@waterinkkeukens.nl
mailto:info@waterinkkeukens.nl
http://www.waterinkkeukens.nl/
http://www.waterinkkeukens.nl/
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Voor de slimmeriken onder  u hebben we hieronder nog enkele extra  
puzzels en raadsels: 
 
Symboolpuzzel 
Als je rekening houdt met de gegevens in het kader, moet het niet al te 
moeilijk zijn de waarde van elk symbool te weten te komen. 

 

♥ + ♦  =  ♠ + ♣ 

♥ + ♦ + ♠ + ♣  =  10 

♥ > ♦ 

♠ > ♣ 

 

 
Geheime boodschap 
In deze brief zit een hele reeks getallen verborgen. Haal ze eruit en tel ze 
op. Welkom som krijg je?  
 
“Beste Marleen, 

Als je die vrachtwagen niet meteen zelf naar de garage brengt, is het weer 

eens ruzie tussen ons. Je zult het ditmaal zelf moeten regelen. Onze 

vennoot weet nog niet of hij de rivier over kan. Hij had riemen besteld, 

maar denkt dat ze ventielen hebben meegegeven. 

Doe onze stiefmoeder de groeten. 

Adrien” 

 
 
Linkervuist 
Een linkervuist vind je, als je de letters wat door elkaar schudt, vaak in de 
buurt van een sleutelgat. 
 

 ♦ < 5  ♠ < 5  ♥ < 5 ♣ < 5 



27 

 

 

 
 

Stekjesmarkt 11 mei te Radewijk. 

 

Hieronder een leuke tip voor een gemoedelijk uitje: 

 

Op 11 mei is er een gezellige stekjesmarkt. Tussen 10-13 uur zijn er op het 

Kerkplein de Opgang, Radewijkerweg 31 allerlei planten, struiken en 

tuinbenodigdheden te koop. 

Ook is de creatieve werkgroep aanwezig met mooie en praktische 

artikelen. Een aanrader voor een origineel cadeau en tevens zeer geschikt voor 

Moederdag. 

 

Ook voor koffie, koek, taart en warme broodjes bent u op deze goede 

doelenmarkt aan het goede adres. Gezelligheid is troef op dit jaarlijkse evenement 

waar iedereen van harte welkom is. De opbrengst is dit jaar voor de Opgang. 

 

Heeft u planten, bollen, knollen, heesters, struiken of tuingereedschap 

over? Of wilt u meehelpen door in het vroege voorjaar hiervoor éénjarigen of 

moestuinplantjes te zaaien of planten te stekken? 

 

Inzamelpunten bij Alie Peeneman, Lindeldijk 2 A, 0523-216468, Janny Hutten 

Hoogenweg 49 en Miny Schutte, A.Risaeusstraat 4, Hardenberg, 0523-264349 

Dit graag tussen 21 april en 6 mei. 
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Dag Hoogenweg! 

 

Onze namen zijn Chiel Jansen of Lorkeers & Dirk Slotman en in november 2018 

zijn wij aan de Kanaalweg-Oost in Hoogenweg komen wonen. Kort na de 

verhuizing ontvingen wij voor het eerst Oes Blattie in de brievenbus. Oes Blattie 

gaf ons een leuke mogelijkheid om ons voor te stellen aan de buurt en dat doen 

wij graag.  

 

De Kanaalweg-Oost is voor Chiel geen onbekend terrein. Al zijn hele leven (21 

jaar) komt hij hier namelijk met veel plezier op bezoek bij zijn opa en oma 

Kleefman (het adres waar wij nu wonen). Bijzonder is dat best wel want zijn 

moeder is in dit huis geboren, 51 jaar geleden, en nu mag Chiel hier wonen! 

Daarnaast komt zijn vriendin met enige regelmaat over de vloer.  
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In juni 2018 heeft Chiel zijn Bachelors Degree Finance & Control behaald. 

Inmiddels is hij al 6 maanden fulltime werkzaam als Projectadministrateur bij 

Brand Energy & Infrastructure Services te Hoogeveen. Dit bevalt hem erg goed 

en hij hoopt hier nog lang te blijven. Naast zijn werk houdt hij onder andere van 

socializen, lekker niksen en voetballen. Voetballen doet hij samen met Dirk bij 

Hardenberg’85 in hetzelfde elftal, met hoofdtrainer Gerben Wanink. 

 

Net als Chiel heeft Dirk afgelopen zomer zijn Bachelors Degree behaald op het 

gebied van Commerciële Economie. Echter heeft Dirk niet de intensie om binnen 

dit vakgebied een baan te zoeken. Vanaf komend april is hij namelijk actief 

binnen Defensie. Hier gaat hij de opleiding volgen tot OnderOfficier Cavelerie 

Verkenning. Tot die tijd is Dirk nog werkzaam bij Eshuis Metaal. 

 

Dat was het wel zo’n beetje! Zou je meer van ons willen weten, dan ben je altijd 

welkom voor een kop koffie aan de Kanaalweg-Oost. Gezellig! 

 

Groeten Chiel & Dirk 

 

   

 Wat staat er de komende periode op het programma? 
 

 

 
Paasbingo 

Op vrijdag 19 april 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 21 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? 

 

mailto:b.broek@hetnet.nl
mailto:b.broek@hetnet.nl
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Feestcommissie 2020 

 

Nu 2020 steeds dichterbij komt, vergadert de feestcommissie ook steeds vaker om 

van 25 april tot en met 2 mei 2020 

een mooie feestweek te kunnen organiseren. 

 

De feestcommissie bestaat uit leden van verschillende verenigingen. 

 
• Plaatselijk belang: Henri Veltink 

• Activiteitencommissie: Bert Broek en Germa Brink 

• Oranjevereniging: Dimphy Wilpshaar (penningmeester) en Silvia Dorgelo (secretaris) 

• Biljartvereniging: Gerko Kremer en Rik vd Steen 

• Stichting gebouw: Jan Bulthuis 

• Ijsvereniging: Edwin Rijstenberg 

• Toneelvereniging EWW: Eg Hutten en Erna de Boer(voorzitter) 

 

Om de kosten voor de kaarten voor de feestweek zo laag mogelijk te kunnen houden en 

daardoor voor iedereen toegankelijk, worden er jaarlijks een aantal acties gehouden, zoals 

oliebollen bakken en koffieverkoop tijdens de motormarkt. Daarnaast doneren ook een 

aantal verenigingen een bedrag en krijgen we de bijdrage van het Ondernemersfonds 

Hoogenweg. 

 

➔ Op koningsdag zal het thema voor 2020 bekend gemaakt worden Hierna kunnen 

straten en buurtverenigingen aan de slag met het bedenken van de straatversiering.  

We zullen ons best doen om er weer een fantastische week van te maken! 

 

De feestcommissie 2020 
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Bedankt Marcel en Erica voor het doorgeven van de pen! 
Wij zullen ons even voorstellen: wij zijn Juul en Lizanne Bax 
 
Juul: Ik ben 30 Jaar en geboren in Hardenberg. Tot mijn 10e heb ik gewoond in 
Baalder, samen met mijn ouders en broers en zussen. Toen zijn wij verhuisd naar 
Loozen. Vanaf de eerste dag dat wij hier woonde was ik te vinden op de boerderij 
van Rijstenberg. Dit was onze buurman. Hier ben ik besmet geraakt met het 
landbouw virus. Ik ben naar het Vechtdal College in Hardenberg gegaan, en 
daarna ben ik de opleiding loonwerk aan de Groene Welle in Hardenberg gaan 
volgen. Ik kon mijn aandacht hier maar moeilijk bij houden omdat ik veel te graag 
op de trekker zat. Toen ik uiteindelijk toch mijn diploma had gehaald ben ik aan 
het werk gegaan bij loonbedrijf Veltink. Tot en met 2018 werkte ik hier fulltime met 
veel plezier. Toen werd mij de kans aangeboden om het autoverhuurbedrijf van 
mijn zwager over te nemen. Sinds die tijd ben ik zelfstandig ondernemer. 
Aangezien ik ook graag in het loonwerk werkzaam wou blijven ben ik vaak nog 3 
dagen per week te vinden bij  loonbedrijf Veltink. Dit is samen met de autoverhuur 
goed te combineren en erg leuk! 
 
Lizanne: Ik ben 24 jaar en geboren in Alphen ad Rijn. In 2007 zijn wij verhuisd 
naar Venebrugge, samen met mijn broer en mijn ouders. Wij allen hebben nooit 
spijt gehad van deze verhuizing en voelde ons in Venebrugge heel snel thuis. Ik 
ben hier naar het Vechtdal College gegaan en daarna naar de Groene Welle, hier 
heb ik de opleiding dierverzorging afgerond. Ik heb ook een aantal jaren in deze 
sector gewerkt, voornamelijk bij de varkens (in de kraamkamer). Maar vond het 
na een aantal jaren tijd worden voor een verandering. Ik ben de opleiding 
verzorgende IG gaan doen, en inmiddels werk ik bij de dagopvang Erve Tijhuis in 
Langeveen, ik heb het daar erg naar mijn zin. Ik ben deze maand weer begonnen 
na mijn zwangerschapsverlof. Het dialect heb ik ook aardig onder de knie, want ik 
krijg niet meer de opmerking te horen: Ie komt hier niet weg!! 
 
Lizanne en ik hebben elkaar ontmoet in het podium in Hardenberg, maar de vonk 
sloeg over tijdens de Gramsberger feestweek, dit is nu al weer een aantal jaar 
geleden. Wij hebben eerst 3 jaar samengewoond in Loozen en zijn later verhuisd 
naar Venebrugge, bij Lizanne haar ouders. Wij wonen daar met veel plezier. Wij 
hebben ook een hond, genaamd Buddy en een kat die Dodo heet. Wij zijn 
afgelopen December de trotse ouders geworden van onze zoon Joris. Joris is een 
heel vrolijk en tevreden mannetje, wij genieten enorm van hem. Ook opa en oma 
kunnen volop genieten van Joris, dat is één van de voordelen wanneer je zo 
lekker dicht bij elkaar woont. 
 
Voor Lizanne  is het ook fijn om weer in Venebrugge te wonen, want de paarden 
staan bij haar ouders op stal/wei. Paardrijden is Lizanne haar grootste hobby. Ze 
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rijdt al paard sinds haar  vierde jaar, haar ouders hebben haar aangestoken met 
de paardenliefde, zij hebben ook altijd paardgereden. Nu hebben wij  de paarden 
bij huis en oppas aan huis, erg handig!!  Ook voor Juul is het wonen in 
Venebrugge erg handig want hij kan hier in de werkplaats lekker met de 
huurauto's sleutelen. Daarnaast sleutelt Lizanne haar vader ook graag mee, wat 
weer erg gezellig is. Wij hebben het erg naar ons zin in Venebrugge en vinden 
het fijn dat onze zoon Joris opgroeit op het platteland tussen de honden, kippen, 
paarden en natuurlijk trekkers. En dat hij later in de moestuin van oma kan zien 
waar de groente vandaan komt en een appeltje kan pikken uit de boomgaard.  
 
We hopen nog lang en met veel plezier aan de Hoogenweg te wonen en zeggen 
nu tegen jullie :  "Doet allemaal hennig an!!" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij geven de pen door aan Gert en Tilleke Jonkhans 
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“Oud en nieuw feest” in het Gebouw 

 

Nieuwjaarsmorgen om 1.00 was het wederom gezellig druk in het café bij Gerko. 

Als organisatie kijken wij terug op een zeer geslaagd oud en nieuw feest waar we 

wederom heel veel inwoners mochten verwelkomen. We mochten ook een aantal 

nieuwe inwoners uit Hoogenweg begroeten, leuk om op deze feestelijke manier 

en in goede sfeer kennis met elkaar te maken. Warm welkom in Hoogenweg! 

 

Volgens de traditionele manier van organiseren begint een groep vrijwilligers op 

oudejaarsdag net na de middag de benodigde spullen aan te voeren met 

aanhangers. 

 

De tent stond al redelijk snel aan de voorzijde van het gebouw “geplakt”. 

 

Omdat we inmiddels een groot deel van de nacht in het café doorbrengen hebben 

we het als organisatie een stuk eenvoudiger gekregen. Immers in het café is het 

lekker warm, is er voldoende (mooie) feestmuziek en zijn er voldoende 

zitplaatsen. Het is daarom niet meer nodig om in de tent nog een aparte 

geluidsinstallatie te plaatsen, verlichting op te hangen en heaters te regelen. Na 

ruim 10 jaar feest in de tent is het nieuwe café van Gerko een prima alternatief. 

Gelukkig slaat het feest positief aan bij de gasten en dat geeft ons als organisatie 

voldoende motivatie om volgend jaar weer een bruisend oud en nieuw te 

organiseren. Dus noteer allemaal alvast 1 januari 2020 om 1.00 uur in de agenda. 

 

Wij danken het Ondernemersfonds Hoogenweg voor de heerlijke hapjes die we 

van hen aangeboden kregen. Uiteraard ook veel dank aan Ina en Gerko voor het 

ter beschikking stellen van het café en de verdere middelen en inspanningen om 

er een gezellige bijeenkomst van te maken. Dank aan allen die aanwezig waren. 

Wat ons als organisatie betreft was het zeer geslaagd. Tot volgend jaar. 
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Op vrijdagavond 25 januari was de jaarlijkse algemene leden vergadering 

van de Oranjevereniging. Voorzitster Silvia Dorgelo mocht ruim vijftig 

mensen verwelkomen. 

Secretaris Gerran 

Klingenberg heeft het 

jaarverslag doorgenomen. 

Het afgelopen jaar waren er 

twee nieuwe activiteiten, 

namelijk de burendag en het 

teenage event, beide i.s.m. 

de Activiteitencommissie 

van Plaatselijk Belang.  

 

Penningmeester Miranda 

Veltink gaf een verantwoording van alle financiële stromen aan iedereen 

en hierna was het tijd voor de bestuursverkiezing. Luuk Leemgraven, 

Gerrie Aman en Silvia Dorgelo waren hierbij herkiesbaar. We hebben 

afscheid genomen van Roel Bekker als bestuurslid en welkom geheten aan 

Stephan Bulthuis als nieuw bestuurslid. 

 

Als act hadden we een internationale 

gast vanuit België, Animolly, 

ingehuurd. We zijn er achter gekomen 

dat deze man toch wel een (prettig) 

steekje los heeft zitten. Het werd ook 

nog een leerzame avond, met zijn 

uitspraken zoals; ‘leef je nu? Rol 

lator’ en het delen van zijn nieuwste 

gadget; de ‘aaipet’. 

 

In de pauze was uiteraard de jaarlijkse verloting, waarbij de mooie prijzen 

werden graag in ontvangst werden genomen. 

 

We kunnen wel weer zeggen dat het een geslaagde avond is geworden!
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Graag stellen wij ons aan u voor: 
 
Accountantskantoor S.Smid H.R. Schoemaker 
Autobedrijf Enting B. Enting 
Dion Groep B.V. J. Meijerink 
Gebouw Hoogenweg G. Kremer 
Brinklaan B.V. H. Brink 
Gerda’s Hairfashion A. Weiden 
Henk Lenters kraanverhuur H. Lenters 
Kapsalon Hoogenweg H. van der Wal 
Kerkdijk Tuinmeubelen A. Kerkdijk 
Kraanverhuur Lenters BV J. Lenters 
Melkveebedrijf Bulthuis J. Bulthuis 
Mulcon Beheer BV R. Muller 
Ranter Bouw F. Ranter 
Ranter Techniek D. Ranter 
R&R Computerservice R. v.d. Steen 

Gebr. Rijstenberg H. Rijstenberg 
Ruitersport K&A K. Sloot 
Schilders- en Glaszetters-  J. Bergsma 
Bedrijf Bergsma 
V.O.F. ter Voorde E. Rijstenberg 
Wanink G.J. Wanink 
Waterink G. Waterink 
Van Laar Pluimvee E. van Laar 
B.W. Bouter Longarts B.V. B.W. Bouter 
Arcas Metselwerken C. Zandman 
Melkveebedrijf Richterink H. Richterink 
Groenadvies Erik van Eerde E. van Eerde 
Pullen MTS E.Pullen 
Fouragehandel J. Edelijn vof J. Edelijn 

 
Het bestuur: 
Henk Brink (voorzitter) 
Jan Meijerink (penningmeester) 
Erik van Laar (secretaris) 
Jan Lenters (algemeen bestuurslid) 
Jelle Bergsma (vertrouwenspersoon 06-51991449 / algemeen bestuurslid) 
 
Adresgegevens: 
Stichting Ondernemers Fonds Hoogenweg 
p/a Emtenbroekerdijk 4 
7793 HC Hoogenweg 
mailadres: stichtingofh@gmail.com 
 
 

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

mailto:stichtingofh@gmail.com
mailto:stichtingofh@gmail.com
mailto:stichtingofh@gmail.com
mailto:stichtingofh@gmail.com
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OFH aanvraagformulier voor financiële ondersteuning 

 
Organiseer je een (nieuw) evenement dat openbaar toegankelijk is of heb je een goed 
idee m.b.t. een investering voor het algemeen belang van inwoners uit Hoogenweg en 
directe omgeving dan kun je hiervoor een bijdrage aanvragen door onderstaande 
gegevens te vullen. 
 
Naam aanvrager : _____________________________________________ 

Adres : _____________________________________________ 

Postcode : _____________________________________________ 

Woonplaats : _____________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________ 

Naam organisatie : _____________________________________________ 

Geef hieronder een korte omschrijving van het doel / het evenement / de activiteit 
m.b.t. de aanvraag: 

 
 
 
 

 
Is het evenement openbaar toegankelijk? Ja / nee / n.v.t. * 
(* doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Locatie : _____________________________________________ 
(waar het evenement plaatsvindt, waar de aanvraag betrekking op heeft) 
 
Benodigd bedrag : € _____________________ 
(bedrag dat u graag wilt ontvangen uit het OFH) 
 
Uw eigen investering : € _____________________ 
 

Stuur het compleet ingevulde aanvraagformulier naar: stichtingofh@gmail.com 

mailto:stichtingofh@gmail.com
mailto:stichtingofh@gmail.com
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           De Dorpskrant voor Hoogenweg en omstreken 

 

wordt namens P.B. Hoogenweg e.o. samengesteld door: 
Judith Schilstra 

Volle Urenweg 1 

7793 HW Hoogenweg 

tel 0523 760430 

judithschilstra@hotmail.com 

Diane van der Veen 

Olsmansdijk 12 

7793 HS Hoogenweg 

tel 0523 216275 

diane.vdveen@gmail.com 

Leon ter Voorde 

Kanaalweg Oost 98 

7793 HB Hoogenweg 

tel 0523 235688 

leontervoorde@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lid worden? 
Deze krant wordt huis-aan-huis bezorgd in het gebied van Hoogenweg en Venebrugge. 

Woont u buiten dit gebied, dan kunt u de krant wel ontvangen. Dit kost u dan € 5,00 per 

jaar. Dit geldt echter alleen als u in de buurt van Hoogenweg woont. Zo niet, dan kunnen 

wij besluiten portokosten in rekening te brengen. Wilt u lid worden, neem dan contact op 

met de redactie. 
 

Internet 

Ons  adres is: http://www.hoogenweg.eu 
 

Facebook 

Volg ons op: facebook.com/dkhoogenweg/ 
 

Antwoorden van de puzzel: 

 

 
 

Symboolpuzzel: 

♣ =1, ♦ =2, ♥ =3, ♠ =4 

Geheime boodschap 

Zevenenzestig 

Linkervuist 

Luistervink 

 

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 16 augustus 2019 bij Leon ter Voorde. 
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