
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De doorgeefpen lag bij Gert en Tilleke Jonkhans 

• Esmé en Dianne Bril stellen zich voor 

• In de jeugdrubriek Sterre Timmerman en Siem Nijland 

• De koksmuts was in handen van Cindy Timmerman 

Augustus 2019 Jaargang 23, 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 

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 46 

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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Augustus 2019 
 
Net als vorig jaar werd ook 2019 een bijzonder droog jaar met vorige 
maand natuurlijk ook nog weer eens een heuse hittegolf met 
recordtemperaturen. Gelukkig valt er de laatste tijd weer flink wat regen. 
Hopelijk blijkt het genoeg voor een goede oogst en halen we het 
neerslagtekort weer een beetje in. Aan de andere kant: een beetje lekkere 

en droge nazomer is ook niet verkeerd… 😊 

 
Tijdens Koningsdag maakte de feestcommissie bekend dat het thema 
voor de feestweek van volgend jaar ‘vakantie’ is. Op pagina 21 treft u wat 
meer informatie aan over de plannen, evenals een oproep om ook uw 
straat te versieren. Er valt zelfs wat mee te winnen, dus laat de creativiteit 
hoogtij vieren komend jaar! 
 
Veel mensen hebben ook nu weer meegewerkt om de verschillende 
rubrieken in deze krant te vullen. Wij zijn natuurlijk erg blij met het 
enthousiasme waarmee dat altijd gedaan wordt en vinden het ook altijd 
leuk om te lezen. En u hopelijk ook. 
 
In deze krant natuurlijk ook weer informatie over wat er de afgelopen 
maanden allemaal is gebeurd en wat er de komende tijd te doen is. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
02-09-19 60-plus reis Oranjevereniging 
14-09-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
21-09-19 Schoonmaakactie Hoogenweg in het kader van 

World Cleanup Day 2019 
Act.commissie 

28-09-19 Burendag bij het Gebouw. Meer informatie volgt 
nog. 

Act.commissie, 
Oranjevereniging 
en Baalderborg 

05-10-19 Motormarkt Hardenberg bij de manege van 
08.00 uur tot 16.00 uur 

MC De 
Gasschoeve 

09-10-19 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang 
kindersjoelen: 18.30 uur. Volwassenen om 
20.30 uur; kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

12-10-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
12-10-19 Oud ijzer actie t.b.v. feestcommissie PB Hoogenweg 
21-10-19 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 uur. 

Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

02-11-19 Première blijspel "Komkommertijd" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

07-11-19 Gezellige avond vrijwilligers oud papier Oranjevereniging 
09-11-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
11-11-19 Sint Maarten  
13-11-19 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 

Kosten: € 3,- p.p. 
Act.commissie 

15-11-19 
en 
16-11-19 

Uitvoering blijspel “Komkommertijd” in de 
Voorveghter. Aanvang: 20.00 uur. 
Kaartverkoop via de Voorveghter 

Toneelvereniging 
EWW 

11-12-19 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

27-11-19 Sinterklaasmiddag. Aanvang: 14.30 uur Oranjevereniging 
14-12-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
20-12-19 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang:   
30-12-19 Eindejaarsfeest jeugd in het Gebouw. Aanvang: 

16.00 uur. Meer informatie volgt nog. 
Act.commissie 

08-01-20 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 uur. 
Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

11-01-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
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Sudoku 

 

Een veld met 9 x 9 vakjes, dat 
onderverdeeld is in 9 vakken. Ieder 
vak bevat dus 9 kleinere vakjes. Het is 
de bedoeling dat:  

• iedere rij de getallen van 1 tot 9 
bevat.  

• iedere kolom de getallen van 1 tot 
9 bevat.  

• ieder vakje de getallen van 1 tot 9 
bevat.  

 
Dit betekent dus dat op iedere rij en 
kolom maar 1 keer een bepaald getal 
voorkomt. Door deze regels slim te 
combineren, kun je deze puzzel 
oplossen. 

 

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

en omstreken. Deze keer zijn dat: Sterre Timmerman en Siem Nijland. 
 

Hoe heet je? Sterre Timmerman 

Wat is je adres? Hoogenweg 16 

Wanneer ben je geboren? 29-07-2009 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: Broertje Jesse 

Naar welke school ga je? Elzenhof, Baalder 

In welke groep zit je? Na de vakantie ga ik naar 

groep 7 

Wat wil je later worden? Fotograaf 

Wat zijn je hobby’s? Tekenen, paardrijden, dansen, knutselen 

Huisdieren: Franse buldog 

Lekkerste eten / drinken: Lasagne, cola 

Leukste televisieprogramma: De Thundermans 

Favoriete muziek / band: Little Mix 

Leukste boek: Alles voor de catwalk, Joke Reijnders 

Waaraan heb je een hekel? Rekenen op school 😊 
  

  

Hoe heet je? Siem Nijland 

Wat is je adres? Hoogenweg 40 

Wanneer ben je geboren? 05-07-2009 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 zusje Jikke 

Naar welke school ga je? De Bloemenhof 

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Boer 

Wat zijn je hobby’s? Ponyrijden 

Huisdieren: 2 Rottweilers en verder nog 3 pony’s, 1 paard, 2 

konijnen, 4 kippen, 4 geiten en 2 ganzen 

Lekkerste eten / drinken: Schnitzel met patat, pizza Hawaï en cola 

Leukste televisieprogramma: Nickelodeon  

Favoriete muziek / band: Alles 

Leukste boek: De waanzinniger boomhut en Het leven van een 

loser 

Waaraan heb je een hekel? Luisteren 
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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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Makkelijk vakantie recept ideetje 
 
Ik ga een receptje met jullie delen welke wij vaak op vakantie gebruiken.  

Een lekker makkelijk recept, daar houden wij van op vakantie 😉.  

Soms met het warme weer heb je niet zoveel zin in eten, maar toch lust je wel 
iets lekkers. Nou dit receptje is dan ideaal! 
 
Wat is het recept? 
Een heerlijk pittige broodjes met gesmolten kaas uit de oven, á la familie 
Timmerman, jammie!  

Een broodje gesmolten kaas, maar dan net met wat extra’s spice 😊 

 
Wat heb je nodig?:  

• Afbakbroodjes 

• Kaas  

• Groninger mosterd (grof en pittig) 

• Ui 

• Peper  

• Paprikapoeder  

• Chilipoeder 

• Aluminium folie  

• Oventje 

Wat moet je doen?  
Snij het (nog niet gebakken) afbakbroodje door midden. Leg een plakje kaas op 
het broodje en smeer er een beetje Groninger mosterd op. Leg vervolgens daar 
overheen wat dunne plakjes ui. Bestrooi de kaas vervolgens met wat peper, 
paprikapoeder en chilipoeder. Leg het bovenste kapje van het broodje erop en 
wikkel het hele broodje in de aluminiumfolie. Leg het ingepakte broodje 
vervolgens 8 á 10 minuten in de oven.  
Na ongeveer 10 minuten heb je een heerlijk broodje á la familie Timmerman.  
Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden? 
 
Eet smakelijk, met vriendelijke groet,  
 
Familie Timmerman, Hoogenweg 16 
 
Ik geef de koksmuts door aan… Sandra Hoogeveen! 
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Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.  
 
Actiepunten algemene ledenvergadering 22 maart 2019 
Tijdens de jaarvergaderingen zijn er meerdere vragen/onderwerpen besproken die we 
hebben uitgezet bij de gemeente.  

• Er zit een knik in de drempel ter hoogte van Hoogenweg 5. De gemeente gaat dit 

aanpassen. 

• Er zijn diverse opmerkingen gemaakt over voorrangswegen van rechts. De belijning 

ter hoogte van Kanaalweg Oost en enkele andere locaties wordt aangepast. Deze 

waren niet onderbroken, hetgeen wel het geval dient te zijn. 

• Ook is situatie ter hoogte van Jan Weitkamplaan 14, 16 en 18 (zie onderstaande 

foto) beoordeeld en heeft er een aanpassing plaats gevonden. Officieel heeft de 

weg naast Waterink keukens voorrang op het verkeer uit de Hoogenweg. De 

situatie is lastig en daarom heeft gemeente in samenspraak met politie besloten om 

haaientanden te plaatsen.  

 
 
Nieuw bestuurslid 
We zijn blij om te melden dat Vivian van der Weide is toegetreden als algemeen 
bestuurslid in het bestuur van Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.. Op de jaarvergadering 
waren er geen (tegen)kandidaten en was de functie vacant. Vivian woont samen met 
haar man en dochtertje aan de Olsmansdijk.  
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Project Snippergroen 
De gemeente Hardenberg heeft enkele jaren geleden het ‘Snippergroenbeleid’ 
opgesteld. Dit beleid gaat over gevallen waar sprake is van gebruik van gemeentelijk 
groen door burgers zonder toestemming van de gemeente en/of zonder dat dit 
geformaliseerd is in een overeenkomst. De desbetreffende bewoners hebben een brief 
ontvangen en er heeft een inloopavond door de gemeente plaats gevonden.  
Mede naar aanleiding van reacties uit de buurt, heeft het Plaatselijk Belang e.o. bij de 
Gemeente Hardenberg een bezwaarschrift ingediend over het beleid omtrent het 
snippergroen. Naar aanleiding van onze brief heeft er een gesprek plaats gevonden met 
de gemeente. De uitkomst is ietwat teleurstellend. De mogelijkheid om het snippergroen 
in bruikleen te houden, geldt alleen als daar in het verleden toezeggingen over zijn 
gedaan en dit moet je zelf aantonen. Ook als je je wilt beroepen op verjaring, ligt de 
bewijslast bij jezelf. Blijft over de opties kopen, huren of teruggeven. Mocht je uit de 
tekening die je ontvangen hebt niet kunnen opmaken om welk stuk het precies gaat, dan 
kun je bij de gemeente een gedetailleerde tekening met afmeting opvragen.  
Wij hebben bij de gemeente onze zorgen uitgesproken over de frequentie van het 
onderhoud van het snippergroen naar de gemeente. Ze gaan dit meenemen.  
 
Grasperkjes 
Zaterdag 16 maart hebben we 
samen met 10 vrijwilligers de 
grasperkjes in de bebouwde kom 
geverticuteerd, gaten gevuld en 
opnieuw ingezaaid met gras en 
voorzien van kunstmest. Als bestuur 
zijn we blij met het resultaat en met 
de vrijwilligers die samen ervoor 
gezorgd hebben dat de bermen weer 
onderhoud hebben gehad. Verzoek 
aan iedereen om de auto’s niet 
(structureel) op de perkjes te zetten.  
Bij deze nogmaals vrijwilligers 
bedankt.  
 
Paasvuur 
We hadden samen met de familie Wanink en ondernemersfonds Hoogenweg een 
paasvuur georganiseerd, maar helaas gooide de droogte roet in het eten en mocht het 
paasvuur op 2e paasdag niet aangestoken worden. De gebrachte takken blijven bewaard 
tot volgend jaar. Dan zal er opnieuw een paasvuur zijn bij familie Wanink, mits het weer 
het uiteraard toe laat.  
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Compensatie van € 10.000 (ontvangen van Gemeente Hardenberg) 

• Hoogenweg is voorzien van Whatsapp buurtpreventie bordjes. Bij diverse 

wegen zijn ze bevestigd. Nu is het ook zaak dat iedereen zich aanmeldt bij de 

WhatsApp buurt Preventie Hoogenweg en verdachte 

situaties/personen/voertuigen te melden.  

Een WhatsApp Buurt Preventie, is een groep in de chat App WhatsApp, waar 

één of meerdere beheerders boven staan. Buurtbewoners die lid zijn van deze 

groep, kunnen elkaar snel op de hoogte kunnen brengen van alarmerende 

situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt. Op deze manier 

kunnen buren met elkaar op laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen 

en houden. Aanmelden kan via 

https://www.112hardenberg.nu/hardenbergalert/ 

• Er zijn vier nieuwe volleybalnetten besteld voor het jaarlijkse volleybaltoernooi.  

• Er is een stroompunt in het park aangelegd. Tijdens het spuitvoetbaltoernooi is 

al gebruik gemaakt van het stroompunt. Iedereen kan, tegen een vergoeding, 

gebruik maken van dit stroompunt. De stroomvoorziening komt vanuit de 

ijsbaankantine, waar ook een schakelaar en meter is geplaatst. Hierdoor kan per 

activiteit de stroom ‘erop’ worden gezet en de kosten voor de gebruikte stroom 

in rekening worden gebracht. De ijsbaanvereniging is de beheerder. Mocht je 

gebruik willen maken, neem dan contact op met de ijsbaanvereniging.  

• Een ander besteding wordt een nieuwe AED aan het Gebouw Hoogenweg. De 

bestaande AED zal, naar verwachting volgend jaar, vervangen moeten worden. 

Hiervoor is een voorziening opgenomen.  

 
Oud ijzer actie 12 oktober 2019 
De oud ijzer actie is dit jaar wederom de 2e zaterdag in oktober. De opbrengst gaat naar 
de feestweek 2020! Niet alleen schotels, maar ook oude kookpannen zijn welkom. 
Tot zover onze update. Mocht u vragen en/of opmerking hebben, benader één van de 
bestuursleden of pbhoogenweg@hotmail.com. 
 
Groeten bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.  

https://www.112hardenberg.nu/hardenbergalert/
mailto:pbhoogenweg@hotmail.com
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Net als vorig jaar is er ook nu weer een burendag in 
Hoogenweg. Oranjevereniging, activiteitencommissie en 
Baalderborg tekenen ook nu weer voor de organisatie 
van deze dag in ons eigen dorp waarbij er enkele leuke 
activiteiten op het programma staan. 
 
Op zaterdag 21 september is iedereen dus van harte 

welkom op de parkeerplaats achter het Gebouw. Bij slecht weer verhuizen we 
uiteraard naar binnen, maar we gaan er van uit dat dat niet nodig is. 
 
Dus hopelijk zien we jullie de 21e! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gezellige Amerikaanse barbecue 

 

Een leuk initiatief van Gerko Kremer 

mondde op vrijdag 12 juli uit in de eerste 

Amerikaanse barbecue in Hoogenweg.  

 

Enkele tientallen mensen uit Hoogenweg 

en daarbuiten kwamen (uiteraard met hun 

eten en drinken) naar het park, waar een 

tent en enkele barbecues klaar stonden 

voor wat uiteindelijk een heel gezellige 

avond werd. 

 

Gezien de reacties zal dit volgend jaar vast 

en zeker een vervolg krijgen. Dus bent u 

niet geweest? Laat u dat dan niet nog een keer overkomen! 😊 
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Teenage event 
 
Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over het Teenage 
Event en natuurlijk wil ik dat doen! 
Op vrijdag 10 mei om 18.30 moest iedereen die zich 
opgegeven had, verzamelen bij het Gebouw en vanuit daar, 
gingen we met auto’s naar Total Outdoor Events in Rheeze. 
Als activiteit mochten we kiezen uit: boogschieten en 
klimmen of paintballen.  
 

Ik koos voor paintballen, want dat leek 
me leuk. Eerst kregen we uitleg over wat 
de bedoeling was en daarna kreeg 
iedereen een overal aan, een masker op 
en kreeg je een geweer. Op het 
schietveld waren overal stukken hout, 
hekken, bomen en huisjes waarin of 
waarachter je kon schuilen zodat je op 
het andere team kon schieten en zorgen 
dat jezelf niet geraakt werd. Het doel 
was om de vlag te veroveren. Jammer 
genoeg heeft ons team niet gewonnen, 

maar ik heb wel heel hard gelachen en vond het superleuk. 
 

Volgend jaar ben ik er zeker ook weer bij! 

-Anna Wilpshaar  
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Feestweek 2020 

 

Zoals de meesten van jullie inmiddels hebben begrepen zal de feestweek 

Hoogenweg volgend jaar gehouden worden van zaterdag 25 april tot en met 

zaterdag 2 mei 2020. 

 

Het thema is: Vakantie. 

 

Maar ja, wat moet je dan met zo’n thema? Nou, bijvoorbeeld de straatversiering. 

En volgend komt er een extra motivatie bij voor jullie buurt, want de winnaar van 

de mooiste en creatiefst versierde buurt in het teken van Vakantie,  krijgt een 

bedrag van maar liefst 150 euro, om samen met de buurt een leuk feestje te 

bouwen, of alvast te investeren in de versiering voor de volgende feestweek. 

Uiteraard kunnen ook de buitengebieden van de Hoogenweg meedoen, zodat we 

Hoogenweg in zijn geheel op de kaart kunnen zetten en dat je als buurt kunt laten 

zien, dat je ook een Hoogenwegger bent! 

 

Verder doen we al een voorzichtige oproep om alvast na te denken over de bonte 

avond. Heb je een buurvrouw, vriend, vereniging of leuke mensen uit Hoogenweg 

waarmee je een act zou willen opvoeren op de Bonte Avond? Zoek elkaar op en 

ga alvast nadenken wat je zou willen doen, alleen, met z’n tweeën of met een hele 

buurt. En meedoen is belangrijker dan winnen, toch? 

 

Ook organiseren we weer een sportieve middag op het sportveld. Pols alvast eens 

in je buurt wie er mee wil doen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dit jaar zal 

het weer heel anders zijn dan andere jaren, uiteraard in het thema van vakantie. 

 

Genoeg gespreksstof voor Hoogenweg, de komende tijd. En dat zien we graag. 

Uiteindelijk gaat het om saamhorigheid en gezelligheid met elkaar. 

 

 

Namens de feestcommissie, 

Erna de Boer 
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Autopuzzelrit 

 

Op zaterdag 1 juni was de jaarlijkse autopuzzelrit, georganiseerd door de 

Oranjevereniging Hoogenweg. Maar liefst 

30 auto's zijn van start gegaan!!! 

 

Rond 22.15 uur was iedereen weer bij 't 

Gebouw, al was de weg die gereden 

was niet voor ieder 't zelfde. 

 

De poedelprijs ging naar de dames die de 

naam van het team hoog hielden; de 

bende van Ellende!  

 

Derde werd team 'Ter Voorde', tweede werd team 'voetbal Metallica' en met de 

hoofdprijs en de beker ging team 

'Steen-Bax' naar huis. 

Zij hadden maar 

liefst alle letters gevonden 

die langs de kant van de 

weg geplaatst stonden! 

 

 

 

De weersomstandigheden waren 

super, de sfeer top en de route was 

lastig, maar mooi puzzelbaar... 

 

De tocht ging richting Kloosterhaar en 

omstreken en kwam door maar liefst 6 

gemeenten! 
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(Geen) Kommertijd voor Elck Wat Wills 
 
Anders dan de tijd van het jaar misschien doet vermoeden is het voor 
Toneelvereniging Elck Wat Wills geen kommertijd. Al enige tijd is EWW druk 
doende met het repeteren van het nieuwe toneelstuk 'Komkommertijd', 
geschreven door Carl Slotboom. 
 

 
 
Marie heeft met het oplossen van een kruiswoordpuzzel in de Story een volledig 
verzorgde vakantie op het platteland gewonnen en gaat hier samen met haar 
man Gerrit eens lekker van genieten.  
Tegelijkertijd arriveert Marion in het hotel en krijgt de kamer naast Marie en Gerrit 
toegewezen. De onhandige piccolo Frits wijst vervolgens diezelfde kamer toe aan 
het jonge stel Hans en Claudia. Als Gerrit via het sleutelgat van de 
verbindingsdeur tussen de beide hotelkamers ontdekt dat de vrouw die naast 
hem verblijft degene is met wie hij al enige tijd een affaire heeft, is er de nodige 
chaos. Als dan ook de hoteleigenaresse Josefien zich er mee bemoeit is de 
verwarring helemaal compleet.  
 
Nieuwsgierig geworden naar hoe dit verder afloopt?  
Op zaterdag 2 november is de première van Kommertijd in Gebouw De 
Hoogenweg.  
 
Kaarten zijn te bestellen via de website ewwhoogenweg.nl of via  
Gebouw Hoogenweg 0523-262681 



26 

 

 
 

Wij zijn Gert en Tilleke Jonkhans-Veenhuizen. 

 

Wij hebben elkaar leren kennen op de hogere landbouwschool in Deventer in 

1973. 

 

Gert, geboren en getogen in Radewijk, volgde 

daar de Nederlandse richting en ik geboren en 

opgegroeid in Dordrecht, volgde de 

tropische richting. Voordat we de boerderij 

over zouden nemen van Gert's vader wilden we 

toch iets meer van de wereld zien. Met een 

rugzak vlogen we naar New York en al liftend, 

openbaar vervoer en af en toe werkend zijn we 

verder getrokken via Midden Amerika naar Zuid 

Amerika. Na 10 maanden reizen zijn we eind 

1978 begonnen op de boerderij aan de 

Stobbenhaarweg in Radewijk. 

 

De eerste jaren waren we nog een gemengd bedrijf met aardappelen, granen 

en bieten. Geleidelijk zijn we overgegaan op een melkveebedrijf. Omdat we in 

die eerste 15 jaren nog een medewerker op de boerderij hadden kon ik, 

Tilleke, nog lesgeven op de lagere landbouwschool in Tubbergen en Gert 

heeft 5 jaar lesgegeven op de landbouwschool in Ommen en 2 jaar gewerkt 

als landbouwvoorlichter in Litouwen. In 1992 is onze zoon Wasse geboren. 

Voor Gert een reden om vanaf toen niet meer buitenshuis te werken.  

Vanaf 1995 hebben wij samen een maatschap gevormd en bleef ik ook meer 

thuis. 

 

Het jaar 2010 was er een van grote veranderingen. Neef Doedo kwam bij ons 

wonen en we kregen een melkrobot. In huis dus wat drukker maar op de 

boerderij wat rustiger.  

 

Omdat geen van de jongens de boerderij wilden overnemen besloten we eind 

2016 alles te koop te zetten. We gingen ervan uit dat de verkoop wel 1 à 2 

jaar kon duren. De jongens woonden niet meer thuis. Nadat ze allebei, 
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afzonderlijk, ongeveer 1 jaar door Azië hadden getrokken zijn ze gaan 

studeren. Wasse studeert in Amsterdam en Doedo in Leeuwarden. 

 

De verkoop ging sneller dan verwacht. Eind februari gingen de koeien weg en 

we hadden tot 1 januari 2018 de tijd om op te ruimen van 5 generaties 

Jonkhans en een andere woning te zoeken. We wisten al langere tijd dat het 

"Comiezenhuis" te koop stond, maar we wilden een huis zonder gas en zoveel 

mogelijk eigen energie. Uiteindelijk zijn we gaan kijken bij het 

"Comiezenhuis"  en we waren meteen verliefd. Juli 2017 zijn we aan enkele 

verbouwingen begonnen en 1 dec 2017 zijn we erin getrokken. We wonen 

hier met veel plezier. Een mooi plekje, genoeg te doen om en in huis, wel de 

lusten maar niet de lasten van koeien in de wei en gewassen op het land en 

een gezellige buurt.  

 

We voelen ons hier thuis! 

 

De pen geven we door aan Roelof en Linda Huisjes. 
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Hallo buren van Oes Blattie! 

 

Graag willen wij ons even voorstellen: 

Wij zijn Esmé Bril (26 jaar) & Dianne Bril-Rademaker (24 jaar) 

We zijn in Oktober 2018 getrouwd en zijn komen wonen aan de 

Hoogenweg 47B. 

Esmé is vrachtwagen 

chauffeur bij 

Handelshuis Schuttert in 

Ommen, daar vervoert 

hij biggen en varkens 

naar verschillende 

boeren of slachterijen, 

daar werkt hij al vanaf 

2011. 

En ik (Dianne) werk bij 

Rademaker’s 

poeliersbedrijf in 

Hardenberg. Dit doe ik altijd met veel plezier! 

Onze hobby’s zijn leuke en gezellige dingen doen, en Esmé vind bbqen erg 

leuk om te doen het maakt niet uit als het winter of zomer is de bbq gaat 

altijd aan! 

 

We hebben 2 varkentjes als huisdieren misschien hebben jullie ze al wel 

eens gezien ;) 

Ik kwam hier wonen op de hoogenweg in 2003 samen met mijn ouders 2 

broers en m’n zusje, mijn ouders wonen ook nog steeds aan de hoogenweg 

met al die Opels op de dam ;) 

Esmé komt oorspronkelijk uit Bergentheim, en heeft ook al een paar jaar 

op de Hoogenweg gewoond bij dianne, sindsdien nooit meer weg gegaan. 

Het bevalt ons heel goed op de Hoogenweg te wonen en een super leuke 

buurt met leuke buren.  

 

Groetjes Esmé & Dianne Bril 
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Koningsdag 2019 

 

U heeft het allemaal vast gehoord??!! De nachtegaaltjes uit Hoogenweg?!! 

Een heuse karaoke behoorde in het 

ochtendprogramma tot de mogelijkheden voor de 

aanwezige kinderen. Allerlei liedjes werden vertolkt 

dansjes werden uitgevoerd! De traditionele 

spelletjes en stormbaan mochten deze morgen 

natuurlijk ook niet bij ontbreken. De patat werd dit 

jaar toch wel heel bijzonder gegeten… er lagen 

plastic kleden op tafel en daar werd de saus gewoon 

op 

geserveerd!!! 

En hoppa… 

de patat en frikadellen erbij op en 

smullen maar!!! Bordjes en bestek 

waren niet nodig deze morgen; 

iedereen wist zich goed raad met het 

smullen. En dan de afsluiting met de 

swingende stoelendans met dit jaar 

Pien Langius en Eg Hutten als 

winnaars. 

 

De fietstocht liet ons dit jaar mooie 

plekjes in Duitsland zien. Op een 

prachtig pauze moment werd de 

inwendige mens verzorgd en 

ondanks de slechte voorspellingen 

hielden we het redelijk droog 

onderweg! Er was een behoorlijk 

windje en het was best fris, maar dit 

mocht de fietspret niet drukken. 

 

Bij terugkomst van de fietstocht was de zaal al goed gevuld met bijna 100 

buurtgenoten!!! Wat ’n goede opkomst! 
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Edwin Rijstenberg maakte namens de Feestcommissie het thema van de 

feestweek bekend. Dit wordt… VAKANTIE!!! 

 

Het zingen van het Wilhelmus met de gehele zaal, uit volle borst en 

staande, bezorgde me toch wel een kippenvelmomentje! 

 

Helaas kon door de weersomstandigheden de BBQ dit jaar wederom niet 

doorgaan. Op het moment van het eten regende het zelfs, dus de keuze om 

de BBQ te vervangen bleek gegrond. Gerko en zijn team hadden een 

compleet en goed verzorgt buffet geregeld, wat bij jong en oud in de smaak 

viel. 

 

We kunnen weer spreken van een zeer geslaagde Koningsdag! Volgend 

jaar valt Koningsdag natuurlijk in de feestweek en we zijn al volop bezig 

met de voorbereidingen hiervoor! 

 

Groet, namens de Oranjevereniging, Silvia. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Hok Bulthuus 1 wint volleybaltoernooi 
 
Zoals verwacht was het een spannende avond op vrijdag 21 juni waarbij 
11 teams alles uit de kast haalden in de strijd om de Hoogenwegse 
wisselbeker. 

 
Even voor tien uur was het tijd voor de finale waar de teams Hok Bulthuus 
1 en 2 onderling moeten uitmaken wie de beste was. 
 

Het eerste team mocht de 
beker in ontvangst en wist 
daarmee de titel te 
prolongeren. Als 
activiteitencommissie kijken 
we weer terug op een 
geweldige avond; alle 
deelnemers hartelijk dank 
voor jullie deelname! 
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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
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OFH aanvraagformulier voor financiële ondersteuning 

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

Adres : _____________________________________________ 

Postcode : _____________________________________________ 

Woonplaats : _____________________________________________ 

Telefoonnummer : _____________________________________________ 

Naam organisatie : _____________________________________________ 

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

 
 
 
 

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

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

mailto:stichtingofh@gmail.com
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Activiteitencommissie 
 

Het gaat niet goed met onze aarde. Helaas een 
feit dat inmiddels iedereen wel kent. Eén van 
de grote problemen is de zogenaamde 
plasticsoep in onze oceanen. Natuurlijk lossen 
we dat niet zomaar even op, maar alle kleine 
beetjes helpen wel. En daarom willen we ook in 
Hoogenweg ons steentje bijdragen op World 
Cleanup Day 2019 op zaterdag 21 september. 

 
Die dag willen we van drie tot zes met de Hoogenwegse jeugd de straat op om 
onze wegbermen een beetje schoner te maken. 
 

Natuurlijk zorgen we voor de nodige versnaperingen en voor patat na afloop als 
dank voor de inzet. En niet onbelangrijk: er zal ook een korte presentatie worden 
gehouden over zwerfvuil en de gevolgen daarvan. 
 

Meld je dus zo snel mogelijk aan om deel te nemen. Liefst met een ouder die als 
begeleider mee wil omdat we natuurlijk wel langs de weg aan de slag gaan. Ook 
vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom. 
Aanmelden graag per mail: leontervoorde@gmail.com. 
 

 
Kindersjoelen 
 
Het is al weer een aantal jaar geleden dat wij 
hebben besloten te stoppen met de maandelijkse 
kindersjoelavonden vanwege een te lage deelname. 
Inmiddels hebben we van verschillende kanten 
vernomen dat het misschien leuk zou zijn dit toch 
nog eens weer te organiseren. 
Daarom proberen we het op woensdagavond 9 oktober. Alle 
basisschoolkinderen willen we hierbij dan ook van harte uitnodigen om die 
avond om 18.30 uur naar het Gebouw te komen.  We vragen geen entree, maar 
iedereen gaat (rond acht uur) natuurlijk wel met een prijsje naar huis. 
 

mailto:leontervoorde@gmail.com
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In Hoogenweg en omstreken zijn diverse verenigingen actief. Hieronder treft u 

een overzicht van de verschillende verenigingen met hun contactgegevens aan: 

 

Oranevereniging Hoogenweg e.o. 

 Gerran Klingenberg 

 oranje.hoogenweg@hotmail.com 

 

 

IJsvereniging H.E.O. 

 Henk Schoemaker 

 info@ijsbaanhoogenweg.nl 

 
 

Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o. 

 Annika Klingenberg 

 pbhoogenweg@hotmail.com 

 
 

Plaatselijk Belang Hardenbergerveld 

 H. van der Veen 

 pbhardenbergerveld@gmail.com 

 

 

Toneelvereniging Elck wat Wills 

 Brenda Gritter 

 info@ewwhoogenweg.nl 

 

 

Biljartvereniging Hoogenweg 

 Gerko Kremer 

 kremerhoogenweg@gmail.com 

 

 

Activiteitencommissie PB Hoogenweg 

 Leon ter Voorde 

 leontervoorde@gmail.com  
  

  

 

Om deze lijst actueel te houden, verzoek wij u als vereniging deze zelf te 

controleren en wijzigingen aan ons door te geven.
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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: 

 
Sudoku: 

 

Rebus: 

Wij zullen dat varkentje wel eens wassen 

 

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 6 december 2019 bij Leon ter Voorde. 
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