
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· In gesprek met de nieuwe uitbaters van het Gebouw 

· De doorgeefpen lag bij Hanny van den Heuvel 

· In de jeugdrubriek Joëlla Valkman en Sanne Bosch 

· Mattijs Ramaker en Evelien Poortman stellen zich voor 
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Augustus 2012 
 
In mijn vorige voorwoord heb ik het gehad over de winter die we 
gehad hebben en de bruggentocht die eindelijk weer een keer door 
ging. Een groter contrast is bijna niet denkbaar, nu ik dit voorwoord 
zit te typen bij een buitentemperatuur van ruim 35 graden! 
Misschien duurt het niet heel lang, maar we hebben in ieder geval 
zomer. 
 
En die warme nachten zorgen er natuurlijk voor dat slapen niet echt 
lukt. En als je dan ’s nachts ook nog eens extra afleiding hebt (zie 
pagina 14…) is de fut er snel uit. Maar het spreekt voor zich dat ik 
dat er graag voor over heb! 
 
Onze dochter heeft zich in de afgelopen dagen een heel centrale 
plek in ons gezinnetje weten te veroveren en eist vrijwel al onze 
aandacht op. En niet alleen onze aandacht; de aanloop bij huize Ter 
Voorde is ook fors toegenomen. En daarbij is papa dan vooral goed 
voor het zetten van koffie… 
 
Ook de postbode weet inmiddels waar wij wonen, want de 
hoeveelheid kaarten die we al hebben ontvangen is gigantisch. Dit 
voorwoord wil ik dan ook graag gebruiken om iedereen daarvoor 
enorm te bedanken! 
 
Voor wie nog vakantie heeft: geniet er nog even van. En voor wie 
weer aan het werk gaat: Ach, het kan niet altijd vakantie zijn! 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
24-08-12 Afscheids- en kennismakingsfeest in het 

Gebouw ter gelegenheid van de overname van 
het aantreden van het nieuwe 
uitbaterechtpaar. Aanvang: 20.00 uur. 

De Hoogenweg 

03-09-12 60-plus reis Oranjevereniging 
08-09-12 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
12-09-12 Tweede Kamer Verkiezingen  
20-09-12 
t/m 
22-09-12 

Theaterspektakel 650 jaar Hardenberg in het 
haventje in Hardenberg. Aanvang: 20.00 uur. 
Meer info: www.650jaarhardenberg.nl 

 

29-09-12 Pre-Klepperrockfestival bij het Gebouw. Meer 
informatie: www.klepperrock.nl. 

 

10-10-12 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

13-10-12 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
22-10-12 Jeugdbingo in het Gebouw om 19.00 uur. De 

kosten bedragen € 2,50 per persoon. 
Act.commissie 

10-11-12 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
10-11-12 Uitvoering blijspel "De beuk er in"; Aanvang: 

20.00 uur, Gebouw Hoogenweg 
Toneelvereniging 
EWW 

14-11-12 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

15-11-12 Gezellige avond papierhalers Oranjevereniging 
16-11-12 Uitvoering blijspel "De beuk er in"; Aanvang: 

20.00 uur, Gebouw Hoogenweg 
Toneelvereniging 
EWW 

23-11-12 
24-11-12 

Uitvoering blijspel "De beuk er in"; Aanvang: 
20.00 uur, Voorvegther Hardenberg 

Toneelvereniging 
EWW 

28-11-12 Sinterklaasfeest Oranjevereniging 
08-12-12 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 
06-12-12 Uitvoering blijspel "De beuk er in"; Aanvang: 

20.00 uur, Gebouw Hoogenweg 
Toneelvereniging 
EWW 

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

Act.commissie 

21-12-12 Bingoavond Gebouw Hoogenweg. Aanvang: 
20.00 uur. Kosten: € 5,- voor 9 ronden. 

Act.commissie 

28-12-12 Filmavond in het Gebouw. Aanvang: 18.30 
uur. Meer informatie volgt nog. 

Act.commissie 

04-01-13 Nieuwjaarsborrel PB Hoogenweg 
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Blokwerk 

 

Leg de letterblokjes zo in het diagram dat 

er een ingevuld kruiswoordraadsel 

ontstaat. Om u op weg te helpen zijn er al 

twee letters en één in grijs vakje ingevuld. 

 

Alfabet 
Welke letter staat 
boven de letter  
die staat boven  
de letter voor 
de 't' ? 
 

Letterreeks  
Wat is de volgende letter In de reeks? 

Begrijpend lezen 
Lees de tekst goed. Vul daarna de letters op de juiste manier in: 
 
 
 

· De één na laatste letter komt voor de letter, die oorspronkelijk als tweede 
staat 

· De tweede letter staat oorspronkelijk na de letter die als laatste ingevuld 
moet worden. 

· De eerste letter is oorspronkelijk de laatste. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Joëlla Valkman en Sanne Bosch. 

 

Hoe heet je? Joëlla Valkman  

Wat is je adres? Hoogenweg 51 

Wanneer ben je geboren? 16-01-2002 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 zusje Dorinde 

Naar welke school ga je? Bloemenhof  

In welke groep zit je? 6 

Wat wil je later worden? Kapster en moeder 

Wat zijn je hobby’s? Wielrennen 

Huisdieren: Konijn (grijsje) 

Lekkerste eten / drinken: Patat met een milkshake 

Leukste televisieprogramma: Mia & me 

Favoriete muziek / band: Eigenlijk van alles, maar m.n. Michael Jackson 

Leukste boek: Het waterpaard 

Waaraan heb je een hekel? Kinderen die elkaar pesten 
  

  

Hoe heet je? Sanne Bosch 

Wat is je adres? Olsmansdijk 3 

Wanneer ben je geboren? 23-06-2001 

En waar ben je geboren? Den Ham 

Broers / zussen: 1 broer / 2 zussen 

Naar welke school ga je? De Kastanjehof 

In welke groep zit je? 7 

Wat wil je later worden? Weet ik niet 

Wat zijn je hobby’s? Dwarsfluit / hockey 

Huisdieren: 2 honden / 1 konijn / 5 poezen 

Lekkerste eten / drinken: Pizza! / cola 

Leukste televisieprogramma: Flikken Maastricht 

Favoriete muziek / band: Taylor Swift 

Leukste boek: Hoe overleef ik? / Dat heb ik weer 

Waaraan heb je een hekel? - 
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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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     Doorgang jaarlijks                                 ná ’n fikse regenbui. 
       volleybaltoernooi 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Even ploeteren in plassen                      voor de wisselbeker. 
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Hallo Allemaal, 

 

Een paar weken geleden kwam Tineke Reinders vragen of wij een stukje in 

“Oes Blattie” willen schrijven. We zijn niet zulke schrijvers maar we gaan het 

toch proberen. 

 

Eerst zal ik ons even voorstellen. Wij zijn Hendrik-Jan Altena & Hanny van 

den Heuvel. We wonen “Aan het Kanaal”. Hendrik-Jan is hier geboren en 

getogen en werkt al 28 jaar bij de Scania in Zwolle en ik ben geboren in 

Utrecht, getogen in Willeskop. Een klein plaatsje tussen Gouda en Utrecht in. 

Ik doe op dit moment administratieve werkzaamheden bij Justitie. 

 

En onze hobby is oude tractoren en foto’s maken. Hendrik-Jan heeft een 

Eicher Puma uit 1964 helemaal opgeknapt en heeft er later 2 aanhangertjes 

bij gevonden. Dit is nu een 

heel span. Vanaf april-mei 

t/m september zijn er 

allerlei shows en 

activiteiten met oude 

tractoren, 

stoommachines, oude 

ambachten, brommers, 

motoren, auto’s en 

vrachtwagens. In 

Panningen is de grootste 

show van heel Nederland en daar komen ook veel bezoekers uit Duitsland, 

België, Frankrijk en Engeland. Maar ook uit Australië en Amerika. Hier kan 

iedereen zijn of haar tractor showen, hoe mooi of bijzonder deze is. 

 

Ieder jaar krijgt een thema, bijvoorbeeld: waar komt het brood vandaan. Op 

de show is te zien hoe het graan geoogst wordt en hoe verwerkt tot meel met 

de machines van vroeger. Ook wordt er 1 merk in het zonnetje gezet, maar 

ieder vindt zijn of haar tractor toch de allermooiste want daar zit een 

verhaal aan vast. Gevonden op een speciale plaats  of over genomen van vader 

of opa, van alles is mogelijk. 
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In Tilligte zijn nu net de Oldtimer dagen geweest. 2 Dagen materiaal bekijken 

van collega’s en lekker bijkletsen met alle bekenden die naar de show 

toekomen of daar zelf hun materiaal showen. Kijken hoe touw wordt gedraaid, 

hoe roggebrood wordt gebakken enz. enz. enz. Normaal zou volgende week de 

show in Nordhorn zijn, maar die slaan nu een jaartje over. Hardenberg kent 

zo zijn “Boerendag”  en de Holthone had zaterdag een oogstdag op het 

landgoed van de “Grote 

Scheere”.  

En ik maak de foto’s. Foto’s 

van mooie of bijzondere 

machines of gebeurtenissen. 

Zo heeft ieder zijn hobby en 

kunnen we toch samen op pad. 

Dit is een heel klein stukje 

van onze hobby / tractoren 

en techniek, maar op de 

shows is heel wat te zien en 

te leren. 

 

Groetjes van 

Hendrik-Jan en Hanny 

 

 

Ik geef de pen door aan: Geja Kuik 

 

 
 

Dit is het wonder 
Dat liefde heet… 
 

Lana Anne 
 
Lana is geboren op 8 augustus 2012 
 
Leon en Daniëlle ter Voorde - Waterink 
Hofweg 8, 7772 GH Hardenberg 
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’t Hok uut Oane wint volleybalwisselbeker 
 

Vrijdag 22 juni was het sportveld in Hoogenweg weer de locatie waar dit jaar 11 

teams streden om de felbegeerde wisselbeker. Omdat de avond begon met een 

flinke regenbui, startten de wedstrijden zo'n tien minuten later. Maar tegen kwart 

over zeven vormden de vier velden een waar strijdtoneel. 

 

Door het beperkte aantal deelnemers, kwamen alle teams ruimschoots in de 

gelegenheid om hun kwaliteiten te laten zien aan het publiek, maar natuurlijk 

vooral aan hun tegenstanders. En hoewel de ene wedstrijd ontaarde in een nek-

aan-nek-race en de andere weer een duidelijke overwinnaar opleverde, was het 

spel doorgaans aangenaam om te zien. Al zal dat ongetwijfeld ook te maken 

hebben met het feit dat het een genot is om de buurman of -vrouw te zien 

blunderen... 

 

Na afloop van de voorrondes en de daaropvolgende kruisfinales stonden de teams 

't Hok uut Oane en Hardenbergerveld 1 tegenover elkaar in de strijd om de eerste 

plaats. Dat beide teams aan elkaar gewaagd waren, bleek uit de eindstand: 't Hok 

uut Oane won met 21 punten tegen 19. De strijd om de derde en vierde plaats 

werd beslecht in het voordeel van Hok Bulthuus dat met 24 tegen 21 wist te 

winnen van titelverdediger Kanaal. 

 

De prijsuitreiking vond 

plaats in het Gebouw, waar 

eerst Jan Lenters van het 

gelijknamige 

kraanverhuurbedrijf een bos 

bloemen overhandigd kreeg 

van de organisatie als dank 

voor zijn jarenlange 

sponsoring van het toernooi. 

De beste drie teams kregen 

vervolgens een vlaai die 

direct soldaat werd gemaakt 

en natuurlijk kon 'Hok uut 

Oane de wisselbeker in 

ontvangst nemen als 

winnaar van de vijftiende 

editie van het Hoogenwegse volleybaltoernooi. 

 

è Zie www.hoogenweg.eu voor meer foto’s"
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Een Dokter Frank maaltje 

Omdat onze twee kinderen, Floris en Marjolein, sinds een jaartje de deur uit zijn, 

hoeven we niet meer hele grote porties te koken. Er zijn vast wel meer mensen 

aan de Hoogenweg, die ook in zo’n leeg nest zitten. Daarom dit recept voor 2! 

En omdat Bas en ik in de loop van de jaren een beetje in de breedte zijn uitgedijd, 

besloten we ons te wagen aan een Dokter Frank dieet. De kilootjes moesten er 

weer af! Wat viel dat mee! Het is een heerlijk dieet, waarbij je geen lege maag 

voelt en vooral veel groenten mag eten, dus echt iets voor het plattelandsleven. 

 

Stoofpotje met groenten 

1. Kook de zilvervliesrijst en laat de linzen uitlekken 

2. Was de paprika en snij deze in blokjes. Pel de ui en snijd in ringen. Pel 

het knoflooktentje en snijd in kleine stukjes. Was de bleekselderij en snijd 

in stukjes. Schrap de wortel en snijd in plakken. Veel de champignons 

schoon en snijd in plakjes. Was de tomaten en snijd ze in vieren.  

3. Verhit in een braadpan de olie, bak hierin de hamblokjes of het gehakt en 

de uienringen fruiting met de knoflook.  

4. Voeg paprika, wortel, bleekselderij, champignons en linzen toe en tot slot 

de stukjes tomaat.  

5. Voeg alle kruiden toe. 

6. Zet het vuur niet te hoog en laat het geheel kort aan de kook komen. Blijf 

roeren.  

7. Doe het deksel op de pan, zet het vuur laag en laat het ongeveer 20 

minuten sudderen. Af en toe roeren zodat het niet aan de bodem blijf 

vastzitten. 

8. Breng het geheel op smaak met wat kaneel en peper. Eet smakelijk!  

Ingrediënten voor 2 personen: 

· 80 gram zilvervliesrijst 

· 1 blik linzen, 350 gram 

· 1 groene paprika 

· 1 ui 

· 1 knoflookteentje 

· 2 grote stengels bleekselderij 

· 200 gram wortel 
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· 125 gram champignons 

· 2 grote tomaten (Eventueel tomatenblokjes of gepelde tomaten uit blik) 

· 3 eetlepels olijfolie 

· 100 gram hamblokjes of (vegetarisch) gehakt 

· 1 teentje knoflook 

· 1 theelepel komijn gemalen 

· Peper  

· Kaneel  

Dit stoofpotje bevat 497 calorieën en 20 gram vet.  

 

We hopen dat jullie er, net als wij, heerlijk van smullen. Enne…als je niet van 

linzen houdt (zoals ik), dan doe je er toch bonen in. 

Sytske Schuytemaker en Bas de Wit 

 

De koksmuts gaat naar: Jennie Broek  
 

 
Koninginnedag 2012 

Nadat Rob van der Steen een woord van welkom gehad gesproken werd het Wilhelmus 

gezongen, waarna gestart kon worden met de spelletjes. Rond de 25 kinderen zijn de strijd 

aan gegaan.  

 

Het programma bestond uit de volgende spellen, spekhappen, met sponzen water 

overbrengen, ski loop, blik gooien en een dienblad spel.  

En natuurlijk was er ook dit jaar weer een springkussen, waar druk gebruik van werd 

gemaakt.  

 

Nadat alle spellen waren geweest en de patatjes waren gegeten werden de prijzen van de 

mooiste tekeningen en het winnende groepje uitgereikt.  

De stoelen werden hierna klaar gezet voor de stoelen dans, eerst voor de kinderen en 

daarna voor de volwassenen. Hiermee kwam een eind aan het ochtendprogramma.  

 

Om 13.30 uur kon er gestart worden voor de fietstocht. De tocht ging een stukje door 

Duitsland en vervolgens over de Pekelbrugge richting Radewijk. Waar een mooi rondje 

gemaakt werd. Aan deze tocht hebben rond de 55 mensen meegedaan. 

 

Na terugkomst werd er door menig een nog een drankje gedronken.  
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Inhoud op verzoek verwijderd
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De verbouwing is in volle gang wanneer wij kennis maken met de nieuwe eigenaar 

van het gebouw, Gerko Kremer (44). “Ik ben druk bezig met stucen en schilderen,” 

aldus Gerko. Samen met zijn vrouw Ina en twee dochters Maaike en Anouk gaat hij 

vanaf 1 september Het Gebouw beheren. 

 

Het Gebouw overnemen is voor de Vroomshoopse familie een spannende, nieuwe 

uitdaging. Voor het eerst gaan zij zelfstandig werken, en dat pakken zij meteen goed aan. 

“Met weinig investeringen kun je zelf iets moois opbouwen. Het is in deze barre 

economische tijden slim om voor jezelf te beginnen.” En zo geschiedde. Wel moet hun 

eigen huis nog verkocht worden.  

 

Gerko is kok van beroep, 

dus over onze smaakpapillen 

hoeven we ons geen zorgen 

te maken. Hij heeft diverse 

diploma’s op  culinair 

gebied. Ina blijft liever 

achter de schermen, maar zal 

vast en zeker ook wel eens 

een biertje tappen. 

Bovendien werkt ze nog bij 

als alfahulp. Tuinieren is 

haar grote hobby en Gerko 

houdt van wielrennen. Op 

zondagmorgen wil hij nog 

wel eens de fiets pakken. 

 

Via een advertentie in de 

krant kwamen zij op het idee 

om zich aan de Hoogenweg te gaan vestigen. Alleen de jongste, Maaike, moet nog een 

beetje wennen aan de grote verandering. “Hun vrienden, school, hobby’s, alles zit in 

Vroomshoop. Maar dat gaan ze vast en zeker ook in Hardenberg opbouwen.” CSG Het 

Noordik ruilen de meiden om voor het Vechtdal College, waar Anouk naar Havo 4 gaat en 

Maaike naar 3 Vmbo. 

Gerko heeft al een avondje meegedraaid en zo kennis gemaakt met een aantal 

Hoogenweggers. 

 

Wat de plannen zijn? Daar is Gerko heel relaxed over. “Eerst draaien we een jaartje om 

‘er in te komen’. De basis is hier al heel goed. We hebben wel veel plannen, maar moeten 

ook naar de haalbaarheid ervan kijken.” En zoals hij zegt: “Het gebouw is en blijft van de 

mensen.” 

Het gezin bij elkaar: Maaike, Anouk, Ina en Gerko Kremer 
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Brucht en Rheezerveen winnen elfde jeugdvoetbaltoernooi 

 

Zaterdag 21 juli stond voor de activiteitencommissie de laatste activiteit van het 

seizoen op het programma. Het jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi verwelkomde dit 

jaar acht teams uit vijf plaatsen. Radewijk en Baalderveld vaardigden elk een 

team met basisscholieren af en Brucht, Rheezerveen en Hoogenweg zonden 

daarnaast ook nog een team met middelbare scholieren naar het sportveld in 

Hoogenweg. 

 

Dankzij het mooie weer, maar vooral 

dankzij de grote inzet van alle spelers, 

werd het opnieuw een leuk en gezellig 

toernooi dat geen wanklanken kende. 

 

Bij de basisscholieren was al vrij snel 

duidelijk dat Brucht en Rheezerveen 

flink aan elkaar gewaagd waren en 

daarbij de overige teams achter zich 

lieten. De laatste wedstrijd kwamen 

beide teams tegenover elkaar te staan. 

Met een beter doelsaldo stond Rheezerveen al met één been op het erepodium, 

dus alleen winst kon Brucht nog de beker opleveren. Rheezerveen wist echter al 

vrij snel te scoren en dat bleek uiteindelijk voldoende voor de winst. 

 

Omdat dit jaar slechts drie teams middelbare scholieren deelnamen, speelden zij 

twee maal tegen elkaar. Brucht wist direct de eerste twee wedstrijden te winnen 

en Rheezerveen speelde tegen Hoogenweg een doelpuntloos gelijkspel. Deze 

aangename koppositie wist Brucht vervolgens redelijk eenvoudig vast te houden 

door ook in de tweede ronde alle wedstrijden te winnen. Ook hier was de laatste 

wedstrijd een beslissende, al ging het nu slechts nog om de tweede plaats. 

Hoogenweg besliste uiteindelijk deze strijd in haar voordeel met een 2-1 zege 

tegen Rheezerveen. 

 

è Zie www.hoogenweg.eu voor meer foto’s
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Stuwkrachten Team Zuid 

De Stuw stapt over op Welzijn Nieuwe Stijl. Weg met de term ouderenwerker of 

jongerenwerker. Wij plakken geen etiketten meer, maar gaan als Stuwkrachten 

aan de slag in verschillende wijkteams. Ook onze werkwijze verandert. Wij 

bieden geen activiteiten meer aan, maar helpen de buurtbewoners hun ideeën 

om te zetten in evenementen en activiteiten. Samen zorgen wij voor een betere 

sfeer in straat en wijk zodat mensen weer naar elkaar omkijken en wat voor 

elkaar willen doen. 

Team Zuid is verantwoordelijk voor Bergentheim, Brucht, Bruchterveld, 

Diffelen, Hoogenweg, Kloosterhaar, Mariënberg, Radewijk, 

Rheeze, Sibculo, Venebrugge en Norden/Hazenbos. 

 

Het welzijnswerk van tegenwoordig is een herleving van het ouderwetse 

noaberschap. De welzijnswerker die zijn activiteiten aanbiedt aan de burger is 

verleden tijd. Vandaag de dag worden mensen gestimuleerd om zelf zaken te 

ondernemen, activiteiten op te starten en om te zien naar elkaar. De moderne 

welzijnswerker fungeert vooral als wegwijzer, als informatiepunten, als 

doorverwijzer naar deskundige instanties. De moderne welzijnswerker is er voor 

iedereen, maar vooral voor mensen in achterstand situaties. Mensen die om 

welke reden dan ook in een uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen. Door hen 

te betrekken bij de maatschappij en te stimuleren in zelfredzaamheid, biedt het 

welzijnswerk weer perspectief voor de toekomst. Kortom, meer investeren in 

welzijnswerk leidt tot minder aanspraak op de WMO en AWBZ, meer eigen 

verantwoordelijkheid van de burger, minder schooluitval en minder beroep op 

de hulpverlening. Welzijnswerk levert dus geld op! 

 

De Stuw 

De Stuwdijk 4 

7772 AW Hardenberg 

T: 0523-267478 

E: teamzuid@destuw.nl 

www.destuw.nl 
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    Brug bij Hoogenweg bijna klaar.              Er was wat moeite 
                                                                     met het slaan van de heipalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Maar uiteindelijk                                     staat ie lekker vast. 
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Hallo allemaal,  

 

Hier een berichtje van Miranda & Bianca Soer vanuit Uganda-Mpigi!  

 

Wij zijn vertrokken op 17 juli richting Uganda, tenminste dat was de bedoeling.. we 

hebben een heleboel vertraging gehad en uiteindelijk zijn we op donderdagochtend 19 

juli aangekomen op het vliegveld in Entebbe, waar Gini ons al aan het opwachten was.  

 

Ons avontuur kon toen echt beginnen, hier hadden wij echt naar toegeleefd. Wat is het 

prachtig hier! Toen wij naar het huis reden, hadden wij zoveel indrukken opgedaan! 

Ongelofelijk! Wij zagen heel veel armoede om ons heen en een drukte op de weg.. niets 

is hier te gek! Maar wat eigenlijk best wel gek is, nu wij hier een aantal weken zijn.. valt 

het ons al zoveel minder op wat hier allemaal gebeurd! Natuurlijk zien wij nog steeds 

dingen waar wij echt met grote ogen naar kijken en waar wij helemaal van onder de 

indruk zijn. 

 

Wij hebben een prachtig bedrag mee genomen voor The Home of Hope and Dreams, 

namelijk €3.020,76. Iedereen heel erg bedacht die een bijdrage geleverd heeft!! Hier 

waren ze echt heel blij mee! Hier in het huis is het een drukke bedoening; 14 kinderen in 

1 huis is niet niks. Wij leren hier werken op een andere manier, kleding wassen met de 

hand, eten koken op een vuurtje in de buitenlucht, het eten wordt zelf gemaakt en kun 

je niet zelf kopen in een winkel hier. Hiermee bedoelen wij als er kip gegeten wordt dan 

moet je die eerst zelf slachten! Wij leren werken zonder luxe! 

 

De kinderen zijn allemaal zo lief, we vermaken ons heel goed! Wij hadden ook veel 

speelgoed gesponsord gekregen, daar vermaken wij de kinderen ook prima mee. De 

kinderen hebben nu allemaal vakantie, dus het is extra genieten van alle aandacht die ze 

krijgen. Het is echt prachtig werk wat Gini hier doet, ze heeft nu al 14 kinderen die een 

mooie toekomst kunnen krijgen op deze manier. Als straks de bouw van het nieuwe 

weeshuis klaar is wat echt super snel gaat, dan kunnen er 50 tot 60 kinderen een kans 

krijgen op een nieuwe toekomst. 

 

Wij hebben het echt onwijs naar onze zin hier, de weken vliegen voorbij. Als wij weer 

terug zijn stoppen wij zeker niet met verschillende acties om zo nog meer geld op te 

kunnen halen voor dit prachtige doel!  

 

Miranda & Bianca  
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Maassluis, augustus 2012 
 

PERSBERICHT 
 
Voor een ieder met MS, een collectant in de bres 
 
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, 
een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. 
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd 
dat je op het punt een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is 
de toekomst niet meer zeker. 
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich 
ontwikkelt. 
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke 
collecteweek.   
Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd. 
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de 
collecteweek. 
17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.  
 

Het Nationaal MS Fonds zet zich in 
voor mensen met MS door het geven 
van duidelijke voorlichting en het 
financieren van toegepast 
wetenschappelijk onderzoek 
Het Fonds kan haar werk alleen doen 
dankzij giften. De huis aan huis 
collecte in november is de 
belangrijkste inkomstenbron. 
De collecteweek is van 19 t/m 24 
november. 
 

Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl 
of via 010-591 98 39. 
 
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis. 
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!
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Team Van Laar/Lenters wint wisselbokaal autopuzzelrit 

 

Het zonnige weer maakte dat de toch al mooie route van de autopuzzelrit op 

zaterdag 2 juni een belevenis op zich werd. De Oranjevereniging leidde dit jaar de 

deelnemers richting Ommen en had daarbij meerdere 'instinkers' toegevoegd aan 

de route. Ook de extra vragen waren dit jaar anders van aard; een gegeven dat niet 

elk team direct door bleek te hebben. Al met al hadden de organisatoren er weer 

een flinke hoeveelheid werk aan besteed en dat betaalde zich uit in een 

enthousiast oordeel van de deelnemers.  

 

Toen tegen elf uur uiteindelijk alle ruim 20 deelnemende teams weer terug waren 

bij het Gebouw en de punten waren geteld, werd allereerst de route nog een keer 

doorgenomen (foto). Voor de één een feest der herkenning; voor de ander slechts 

een tip voor een autotochtje op een mooie zondagmiddag... Ook de antwoorden 

op de vragen werden gegeven en 

vervolgens was het natuurlijk tijd voor 

het hoogtepunt van de avond: de 

prijsuitreiking. 

 

De derde prijs ging naar de 

herencombinatie 

Rigterink/Meijer/Otten; het feit dat de 

damescombinatie lager eindigde was 

waarschijnlijk belangrijker, maar de 

vleesprijs vormde een prettige 

beloning. 

 

Op de tweede plaats eindigde het team Meilink en net als vorig jaar werden de 

meeste punten behaald door het team Van Laar/Lenters. Namens hen nam Erik 

van Laar de vleesprijs in ontvangst. Tevens ontving hij de grote wisselbokaal, die 

dit jaar voor het eerst werd uitgereikt door de Oranjevereniging. Een extra 

stimulans om volgend jaar weer mee te doen. 

 

Tot slot ging de poedelprijs naar het team Van der Steen dat, eveneens net als 

vorig jaar, de minste punten wist te verdienen. 
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Zanguitvoering in het Gebouw 

 

Een gezellige avond voor familie, donateurs en andere aanwezigen moest het 

worden, aldus voorzitter Lucas Stroeve. En dat werd het op vrijdag 23 maart 

tijdens de jaarlijkse uitvoering van zangvereniging 'De Hoogeweg'. In zijn 

openingswoord bedankte hij onder andere alle donateurs voor hun jaarlijkse 

bijdragen; een belangrijke reden waarom het koor er financieel nog steeds goed 

voor staat in tegenstelling tot andere koren zo heeft hij ervaren. 

 

De avond stond 

volledig in het teken 

van muziek en zang. 

Het koor zelf had tien 

liederen ingestudeerd, 

waaronder ook weer 

enkele van 

buitenlandse komaf. 

Ondanks het feit dat 

nog steeds af en toe 

nieuwe leden 

toetreden, was 

duidelijk dat het koor 

langzaam maar zeker 

kleiner wordt. Daarom 

werd door de voorzitter wederom een oproep gedaan aan 'mensen die kunnen 

zingen' om mee te doen. 

 

De optredens van het koor werden afgewisseld door sketches en liedjes van Aalt 

Westerman uit Nieuwleusen. Hij had een uitgebreid repertoire van liedjes in het 

Sallands dialect en zong vooral ook over deze regio. 

 

Al met al kon de voorzitter aan het eind van de avond concluderen dat zijn 

voorspelling was uitgekomen: het was een gezellige avond geweest. 
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           De Dorpskrant voor Hoogenweg en omstreken 

 

wordt namens P.B. Hoogenweg e.o. samengesteld door: 
Gré Bergsma 

Volle Urenweg 3 

7793 HW Hoogenweg 

tel 0523 270903 

j_bergsma@planet.nl 

Diane van der Veen 

Olsmansdijk 12 

7793 HS Hoogenweg 

tel 0523 216275 

dg.vdveen@planet.nl 

Leon ter Voorde 

Hofweg 8 

7772 GH Hardenberg 

tel 0523 235688 

l.voorde@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 € 3,50 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 
 

Antwoorden van de puzzel: 
Blokwerk: 

 

Alfabet: 
De letter ‘h’ 

 
Letterreeks: 

 
 

Begrijpend lezen: 

 

Indien u wilt dat uw ingezonden artikel volledig wordt overgenomen, wilt 
u dit dan aangeven? Wanneer dit niet is aangegeven behouden wij ons 
het recht toe stukjes aan te passen/in te korten.  

Kopij inleveren voor 7 december 2012 bij Leon ter Voorde. 



 

 


