
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De doorgeefpen lag bij Roelof en Linda Huisjes 

• De familie Mulder-Croezen stelt zich voor 

• In de jeugdrubriek Mindy Slotman en Jip Enting 

• De koksmuts was in handen van Sandra Hoogeveen 
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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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December 2019 
 
De laatste maand van 2019 is alweer aangebroken. Sterker nog; als u dit 
leest is Sinterklaas het land zelfs al weer uit. Kerst en oud-en-nieuw staan 
voor de deur en dat betekent dat 2020 bijna gaat beginnen. 
 
Een bijzonder jaar, want het is volgend jaar 75 jaar geleden dat de 
Tweede Wereldoorlog is geëindigd. Daar zullen we het komende jaar 
allemaal zeker uitgebreid bij stil staan, al was het alleen maar om nog 
eens goed door te laten dringen hoe gelukkig wij mogen zijn met al 75 jaar 
(relatieve) vrede! 
 
Voor ons staat 2020 natuurlijk ook in het teken van de feestweek! Nog 
maar een paar maanden en dan kunnen wij ons in ons eigen feestgedruis 
storten. Natuurlijk ontvangt u te zijner tijd een feestgids met alle informatie 
over wat er staat te gebeuren, maar op pagina 23 ziet u nu al hoe het 
programma er ongeveer uit komt te zien. Noteer de data dus alvast in uw 
agenda! 
 
Maar ook de komende maanden hoeft u zich niet te vervelen. In de 
agenda ziet u dat er genoeg op het programma staat. En anders leest u 
naderhand deze dorpskrant weer om te weten wat er allemaal gebeurd 

is…       
 
Voor nu wens ik u, mede namens Diane en Judith, hele fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2020!  
 
 
Leon ter Voorde 
Redactie “Oes Blattie” 
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Datum Omschrijving Organisator 

   
14-12-19 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

20-12-19 Kerstbingo in het Gebouw. Aanvang: 20.00 
uur Kosten: € 5,- per persoon 

Act.commissie 

28-12-19 Eindejaarsfeest jeugd in het Gebouw. 
Aanvang: 16.00 uur. Meer informatie volgt 
nog. 

Act.commissie 

21-12-19 
t/m 
29-12-19 

Biljarttoernooi in het Gebouw. De finale is op 
29 december vanaf 13.00 uur. 
Zie elders in deze krant voor meer informatie. 

Biljartvereniging 

31-12-19 Oliebollenactie (zie elders in deze krant) Feestcommissie 

01-01-20 Nieuwjaarsfeest Gebouw. Aanvang: 1.00 uur 
 

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 

18-01-20 Uitvoering blijspel "Komkommertijd" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

24-01-20 Uitvoering blijspel "Komkommertijd" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

25-01-20 Uitvoering blijspel "Komkommertijd" in het 
Gebouw. Aanvang: 20.00 uur 

Toneelvereniging 
EWW 

31-01-20 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

Oranjevereniging 

08-02-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

12-02-20 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

17-02-20 Miniavond in de manege, aanvang: 19.00 
uur, Deelname gratis 

Menvereniging 
HARP 

20-02-20 Jeugdbingo in het Gebouw. Aanvang: 19.00 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

07-03-20 Oud papier actie vanaf 8.30 uur Oranjevereniging 

11-03-20 Sjoelavond in het Gebouw, aanvang: 20.30 
uur. Kosten: € 3,- p.p. 

Act.commissie 

20-03-20 Algemene Ledenvergadering in het Gebouw. 
Aanvang: 20.00 uur 

PB Hoogenweg 

28-03-20 Motormarkt Hardenberg bij de manege van 
08.00 uur tot 16.00 uur 

MC De Gasschoeve 
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Sudoku-pakje 
Vier keer een veld met 9 x 9 vakjes, dat onderverdeeld is in 9 vakken. 
 Ieder veld 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 van een veld maar 1 keer een bepaald getal 
voorkomt. 
Door deze regels slim te combineren, kun je deze puzzel oplossen. 
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In deze rubriek plaatsen wij telkens twee interviews met kinderen uit Hoogenweg 

en omstreken. Deze keer zijn dat: Mindy Slotman en Jip Enting. 
 

Hoe heet je? Mindy Slotman 

Wat is je adres? Kanaalweg West 120 

Wanneer ben je geboren? 21-2-2008 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 zusje Lotte 

Naar welke school ga je? Bloemenhof 

In welke groep zit je? Groep 8 

Wat wil je later worden? Dierenfotograaf/fotograaf 

Wat zijn je hobby’s? Schilderen, paardrijden en 

bakken 

Huisdieren: 3 katten: Otto, Micky en Teun 2 honden: Diko en 

Jack, 2 geiten: Lilly en Sky, 1 Shetlander: 

Winnie en 1 paard: Ted 

Lekkerste eten / drinken: Pizza met cola 

Leukste televisieprogramma: Sam and cat friends 

Favoriete muziek / band: Passanger Avici 

Leukste boek: Dagboek van een muts, De waanzinnige 

boomhut en paarden info boeken 

Waaraan heb je een hekel? Dierenmishandeling / spruitjes 
  

  

Hoe heet je? Jip Enting 

Wat is je adres? Klinkerweg 9, Hardenberg 

Wanneer ben je geboren? 27 juli 2008 

En waar ben je geboren? Hardenberg 

Broers / zussen: 1 broertje Puk 

Naar welke school ga je? Ik zit op de Bloemenhof 

In welke groep zit je? In groep 7 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 

Wat zijn je hobby’s? Voetballen, mountain bike, 

judo, crossen en op de PS4 spelen 

Huisdieren: Een hond Roosie 

Lekkerste eten / drinken: Patat en sinas 

Leukste televisieprogramma: Voice of Holland, Jachtseizoen 

Favoriete muziek / band: Muziek met harde beat en top 40 

Leukste boek: Donald Duck 

Waaraan heb je een hekel? Lezen en 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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PASTORIEKOEK ofwel APPEL/HAVERMOUTKOEK 
Cindy bedankt  voor het doorgeven van de koksmuts. 
 
Bij deze een recept wat bij ons standaard terugkomt tijdens de feestdagen en 
weekendjes weg met familie of vrienden. Makkelijk en genoeg om te delen. Natuurlijk 
het lekkerst met een flinke dot slagroom;) 
 
Ingrediënten:  
Nodig voor grote bakplaat (voor springvorm 26/28 cm halve hoeveelheden): 
500 gram zelfrijzend bakmeel 
250 gram havermout 
500 gram donkere basterdsuiker 
400 gram boter 
10 appels (elstar of gourenet) 
Kaneel 
Rozijnen 
Muesli 
Citroensap 
 
Bereidingswijze: 

• Verwarm de oven voor op 175 graden 

• Doe bakmeel, havermout en suiker door elkaar; 

• Smelt intussen de boter en mix dit door het mengsel 

• Dit mengsel met de bolle kant van de lepel aandrukken of vorm of bakplaat 

(handig om bakpapier onderin te leggen anders blik invetten) 

• Schil de appel en rasp deze in een kom en meng er rozijnen, havermout/muesli 

of ander spul door 

• Besprenkelen met citroensap; 

Bestrooien met kaneel, wat donkerbruine basterdsuiker, rozijnen, havermout of 
muesli; 
Zet de bakplaat net onder het midden in de oven en laat het 60 minuten in de 
oven staan. 

 
Eet smakelijk, en voor een ieder alvast fijne feestdagen!  
 
Groetjes Sandra Hoogeveen 
 
Ik geef de koksmuts door aan… Vivian van der Weide! 
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Activiteitencommissie 
 
Zoals elk jaar in de herfstvakantie organiseerden we maandag 21 oktober ook weer een 
kinderbingo. En wat hadden we een mooie opkomst! Zo'n 25 kinderen waren naar het 
Gebouw gekomen en speelden mee voor leuke prijzen. Natuurlijk kon niet iedereen een 
bingo halen, maar allemaal kregen de kinderen wel drinken en wat lekkers. En Gerko had 

zelfs ijsjes geregeld!        
 

Hoe dan ook kijken wij terug op een leuke en gezellige avond: dank voor jullie deelname! 
 

`  
 
Companjes beste sjoelers 2018-2019 
 
Op woensdag 10 oktober startten we met het nieuwe sjoelseizoen 2019-2020. Zoals 
altijd werd het een gezellige avond wat ook eigenlijk het hoofddoel is. Maar natuurlijk 
werd er ook gesjoeld. Voor de winst van de avond en voor de eerste punten van het 
nieuwe seizoen dat nog loopt tot april volgend jaar. 
Daarnaast vond de prijsuitreiking plaats van 
het vorige seizoen. Voor de drie beste mannen 
en de drie beste vrouwen was er een beker 
een een vleesprijs. Bertus en Diny Companje 
bleken allebei onverslaanbaar. En dus gingen 

de grootste prijzen mee in dezelfde auto.        

 
De tweede en de derde prijs gingen naar 
Germa Brink en Jenny Meijer en naar Freek 
Hamberg en Leon ter Voorde.
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Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.  
 
Oud IJzer Actie 2019 
Zaterdag 12 oktober j.l. hield Plaatselijk Belang Hoogenweg eo haar jaarlijkse Oud Ijzer 
Actie. Ondersteund door Eg Geerligs die veel verstand heeft van deze materie, brachten 
veel buurtgenoten hun overbodige metaal afval naar de container die ook nu weer 
geplaatst was op het terrein van de familie van Spijker. 
Ondanks dat momenteel de schrootprijzen erg laag zijn, bracht de actie nog €470,- op. 
Dit bedrag zal volledig ten goede komen aan de feestweek Hoogenweg 2020. 
Zonder de goede hulp van Eg, die het metaal op de juiste manier aanbiedt bij de afnemer 
en het massale  inleveren van alle Ijzer-afval door de bewoners, was deze opbrengst niet 
mogelijk geweest. Eg, bewoners en familie van Spijker, hartelijk bedankt voor jullie 
inbreng! 
 
'Mooie opbrengst' schoonmaakactie 
Tijdens de World Cleanup Day op 21 september gingen we ook in Hoogenweg de straat 
op om onze wegbermen een stukje schoner te maken. Rond de vijfentwintig kinderen en 
ook een groot aantal volwassenen meldden zich aan om mee te doen en dat maakte de 
dag bij voorbaat al tot een succes! Voorafgaand aan het werk kregen de kinderen een 
korte uitleg over zwerfafval en leerden ze onder andere hoe lang afval soms wel niet 
blijft liggen voor het volledig verdwenen is. 
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Vervolgens werden de groepen verdeeld en kreeg iedereen een hesje, handschoenen en 
een afvalgrijper. En natuurlijk vuilniszakken. En die bleken ook wel nodig... Uiteindelijk 
wisten we langs een groot deel van de Hoogenwegse wegen de bermen schoner te 
kunnen maken, wat resulteerde in een opbrengst van ruim 15 vuilniszakken met 
zwerfvuil Het was dus zeker niet voor niets! 
 
Na afloop was er voor alle deelnemers patat met drinken en kreeg iedereen nog een 
kleine attentie mee. Als terechte dank voor alle inzet! 
 
 
Paasvuur 
Vorig jaar zou, sinds enige tijd, weer een paasvuur op tweede paasdag in de Hoogenweg 
gaan branden. Familie  Wanink had medewerking toegezegd om ruimte achter op haar 
erf beschikbaar te stellen, zodat de inwoners van Hoogenweg e.o. zich van haar 
snoeihout konden ontdoen en er tevens ‘s avonds een gezellig samenzijn voor jong en 
oud zou plaatsvinden.  
Helaas werd op het laatste 
moment op last van de 
gemeente een verbod gesteld 
op het branden van open vuur, 
omdat het toen te droog was. 
Natuurlijk gaan we het in 2020 
opnieuw proberen en dan zal de 
bult alleen maar gegroeid zijn. 
Het brengen van snoeiafval zal 
op een vastgesteld tijdstip 
vooraf aan tweede paasdag 
plaatsvinden. Meer informatie 
volgt hierover t.z.t. 
 
 
Jaarvergadering 2020 
Nog een activiteit die jaarlijks terugkomt, is de algemene ledenvergadering. 
Hoewel er over de invulling nog driftig nagedacht wordt, is de datum wel al bekend, nl. 
vrijdag 20 maart 2020. Hou deze datum alvast vrij in uw agenda! 
De opzet van de avond zal voornamelijk luchtig van aard zijn: na een formeel gedeelte 
waarin het wel en wee rondom ons dorp wordt besproken die ons algemeen aangaan, 
zal er een informele, gezellige activiteit plaatsvinden. Ook hierover ontvangt u enkele 
weken vooraf meer informatie. 
 
Groeten bestuur Plaatselijk Belang Hoogenweg e.o.  
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Komkommertijd 
 
Dit jaar speelt Toneelvereniging Elck Wat Wills het toneelstuk ‘Komkommertijd’.  
 
Het stuk, geschreven door Carl Slotboom, speelt zich af in een hotel. Marie heeft 
een kruiswoordpuzzel in de Story gewonnen en geniet samen met haar man 

Gerrit van een 
volledig verzorgde 
vakantie. In de 
kamer ernaast 
verblijft Marion. De 
piccolo Frits wijst 
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 compleet. 
 
Inmiddels heeft EWW het toneelstuk al diverse keren opgevoerd en ook in het 
nieuwe jaar staan er alweer enkele nieuwe speeldata op het programma: 18, 24 
en 25 januari in Gebouw Hoogenweg.  
 
Kaarten zijn te verkrijgen via www.ewwhoogenweg.nl of Gebouw Hoogenweg 
0523-262681. 
 
De meest actuele speeldata zijn ook te vinden op Facebook: 
facebook.com/ewwhoogenweg en Instagram @ewwhoogenweg. 

http://www.ewwhoogenweg.nl/
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OLIEBOLLEN  
 

Eet je vol met een Hoogenwegse Oliebol 
of eet een hap van die heerlijke appelflap! 

opbrengst voor de feestweek 2020 
 

Bestellen via opgavestrook, mail of telefoon. 
Afhalen in Gebouw Hoogenweg op 31 dec. van 09.00 tot 12.00 uur 

(evt. vooraf betalen mag) 
 

Opgave vóór 29 december bij : 
Gebouw Hoogenweg, Hoogenweg 45 

tel 0523-262681, info@dehoogenweg.nl 
 
------------------------------------------------------------------------------------

Opgavestrook Oliebollen/Appelflappen 
 
Naam:   ...................................................................... 
 
telefoonnummer: ...................................................................... 
 
........x zak oliebollen (8 stuks á €5) 
........x zak oliebollen met rozijnen/krenten (8 stuks á €6) 
........x zak appelflappen (6 stuks á €5) 
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Een echte Hoogenwegger vlagt in de feestweek met De Hoogenwegse vlag!!! 

 

Heb je hem nog? 

Heb je hem al? 

De echte vlag van Hoogenweg? In de feestweek zou het fantastisch zijn als alle huizen 

deze vlag hebben gehesen! Dat zou in onze ogen zeker bijdragen aan de vakantie-

feestvreugde!! 

 

Sinds de vorige feestweek hebben er heel 

wat verhuizingen plaats gevonden, er zijn 

nieuwe huizen gebouwd, maar wellicht is 

je vlag ook gewoon aan vervanging toe? 

We willen jullie daarom aanbieden om de 

Hoogenweg-vlag te bestellen. Doordat we 

dit centraal regelen, kunnen we de vlag een 

stuk voordeliger aanbieden. Hoe meer 

mensen de vlag bestellen, hoe voordeliger 

hij zal worden. We kunnen op voorhand 

dus niet precies zeggen wat de vlag zal 

gaan kosten.  De verwachting is maximaal 

€25.- 

   

Bestel deze vlag uiterlijk op de 

ledenvergadering van de Oranjevereniging 

op vrijdag 31 januari.  

De feestcommissie zorgt er dan voor dat de 

vlag op tijd aan huis wordt bezorgd!  

Ingevulde briefjes kunnen worden 

ingeleverd bij Silvia Dorgelo, Hoogenweg 

42b of worden gemaild naar feestweekhoogenweg@gmail.com  

Betaling is bij levering, dan is de exacte prijs ook bekend.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bestelformulier voor de Hoogenwegse vlag: 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

Aantal vlaggen:  

mailto:feestweekhoogenweg@gmail.com
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Kriebelt de feestweek 2020 al een beetje???!!!???!! Nou bij ons wel!!  
 
Wij als feestweekcommissie willen alvast de globale indeling bekend maken, zodat iedereen weet 
welke momenten en activiteiten te beleven zijn in de feestweek.  
Dus:  

 
Feestweek 2020: de globale indeling  
Zaterdag 25 april: 12.00 uur start van de feestweek 
Zaterdag 25 april: ’s avonds feestavond 
 
Maandag 27 april: Koningsdag activiteiten. Heel wat anders dan andere jaren... 
Vanaf 10 uur voor de kinderen, vanaf 13.30 uur voor volwassenen en jeugd vanaf 
het voortgezet onderwijs een sportief samenzijn in thema.  
Pols alvast eens in je buurt wie er mee wil doen. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.  
 
Woensdagmiddag 29 april: kindermiddag voor alle basisschoolkinderen.  
Woensdagavond 29 april: vroeg in de avond vermaak op straat… 
 
Donderdagavond 30 april: avond voor 18+… en de rest houden we nog even stil…  
 
Zaterdagavond 2 mei: Bonte avond, dus… denk hier alvast voorzichtig over na… 
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? 
 
Er is een telefoonnummer aangemaakt speciaal voor de feestweek. Hier kunnen 
foto’s naar toe worden gestuurd, welke getoond zouden kunnen worden in de 
feestweek. Bijvoorbeeld van de voorbereidingen van de straatversiering of 
oefenmomenten van de bonte avond?! Door een foto te sturen naar dit 
nummer, ga je akkoord met het publiceren van de foto’s. Dit i.v.m. de AVG. Het 
telefoonnummer is: 06-83449598.  
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Wij zijn Roelof Huisjes, 35 jaar en Linda Huisjes van den Berg, 29 jaar. 
 
Ik, Roelof ben opgegroeid in ’t Hardenbergerveld op de boerderij samen met mijn broer 
en zus. Met veel plezier heb ik hier tot 2010 gewoond. Ik ben naar school gegaan aan de 
Hoogenweg en vervolgens naar de 
middelbare school, het Vechtdal College in 
Hardenberg. Daarna heb ik de opleiding 
werktuigbouwkunde gevolgd bij het ROC in 
Almelo. Na het afronden van deze opleiding 
ben ik in 2006 aan het werk gegaan bij de 
Witte Van Moort (plaatbewerkingsbedrijf) 
in Vriezenveen bij de technische dienst. 
Hier ben ik nog steeds werkzaam, met veel 
plezier. 
 
Ik, Linda ben opgegroeid in Lutten samen 
met mijn 2 zusjes. In Lutten ben ik naar de 
basisschool CBS de Fontein gegaan en 
daarna naar de middelbare school, het 
Vechtdal College in Hardenberg. 
Vervolgens ben ik naar het CIOS gegaan in 
Heerenveen, na het afronden van deze 
opleiding ben ik de studie fysiotherapie 
gaan volgen in Enschede.  
Ik ben begonnen met werken als 
zwemonderwijzeres o.a. in zwembad de Marsch/de Slag in Hardenberg, daar heb ik 
gewerkt tot 2015.  
In 2014 na het afronden van mijn opleiding fysiotherapie ben ik gaan werken bij De 
Haere als fysiotherapeute, waar ik werkzaam ben op de locatie aan de Floralaan en bij de 
Baalderborg. Daarnaast ben ik werkzaam als zwemtrainster, eerst in Hardenberg en later 
in Denekamp. Sinds 2018 ben ik werkzaam bij de KNZB in Amersfoort als talentcoach bij 
het Para-Zwemmen. 
 
Wij hebben elkaar leren kennen in 2007, de liefde bloeide echt op tijdens een optreden 
van De Bierefluiters in ’t Gebouw de Hoogenweg ;) 
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In 2010 zijn wij samen gaan 
wonen in Kloosterhaar dat was 
vanwege werk en studie een 
praktische plek. Wij hebben er 
met veel plezier gewoond, 
maar het wonen ‘buiten af’ 
bleef kriebelen.  
In 2015 zijn wij getrouwd en 
na het trouwen waren wij toe 
aan de volgende stap en zijn 
wij gestart met onze 
huizenjacht om te kijken naar 
een plekje ‘ buiten af’. 
Na meerdere keren langs het 
huis aan de Hoogenweg nr. 62 

te zijn gereden deed in 2016 de kans zich voor om dit mooie plekje te kunnen kopen. We 
waren meteen verliefd en na heel wat klusuren hebben wij er echt ons eigen plekje van 
kunnen maken. 
 
Sinds 17 september dit jaar 
mogen wij ons trotse ouders 
noemen van onze zoon Jurre 
Harm Huisjes. Wij hopen hier 
samen nog heel lang te kunnen 
genieten aan de Hoogenweg in 
Venebrugge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij geven de pen door aan Egbert en Yvonne Pullen – Hultink, veel succes! 
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Hey allemaal, 
 
Wij zijn de familie Mulder-Croezen, wij zijn getrouwd op 7 juli 2000 en op 5 juni 
2011 is onze dochter Loïs geboren.  
 
Begin 2018 zijn we verhuisd 
van Baalderveld naar de 
Hoogenweg, nummer 35.  
 
Johan, alias Johan Decibel, 
is werkzaam als 
grondstofvoorbereider bij 
Profextru. In zijn vrije tijd is 
Johan vaak op het 
voetbalveld te vinden als 
een fanatieke voetbalpapa 
en trainer/coach/leider bij de 
mooiste club van 
Hardenberg, Hardenberg ’85. Johan bezoekt ook alle thuiswedstrijden van zijn 
favo club FC Twente, thuis is het dan weer even rustig ;-) 
 
Relinde, alias Metal-mama, speelt gitaar in een hardrock/grunge/metal band, 
daarnaast bezig met andere muzikale projecten. Relinde is stralingsdeskundige 
en werkt onder andere met röntgenstraling en radioactieve stoffen. Dit jaar een 
eigen onderneming gestart op het gebied van stralingsbescherming: “DELREIN”. 
Daarnaast geeft Relinde en paar dagen per week les als docent 
stralingsdeskundigheid aan de Fontys paramedische hogeschool in Eindhoven. 
Wekelijks tussendoor ook nog rammen op een shuttle, badminton met 
competitiewedstrijden. 
 
Loïs, 8 jaar, speelt graag voetbal, haat de kleur roze en is drumster in spe. Op 
haar drumkit speelt ze al diverse nummer van onder andere Metallica en 
Rammstein. Gelukkig heeft ze haar muzikale kwaliteiten niet van papa. 
We zijn verhuisd naar de Hoogenweg vanwege de rust en vrijheid. Alles wat we 
hebben achtergelaten in Baalderveld, missen we absoluut niet, zoals de drukte in 
de wijk. We hebben het hier ontzettend naar onze zin, ook onze dochter Loïs wil 
absoluut niet terug. 
Sinds we hier zijn komen wonen hebben we het erg druk gekregen, niet alleen 
met de tuin en ons huis, maar ook met alle buurtactiviteiten, echt leuk!! 
 
     Groetjes, 
      Johan, Relinde en Loïs 



28 

 

 
 

 



29 

 

Beste allemaal, 
 
Op 27 november kwamen maar liefst zes Pieten naar het mooie Hoogenweg, 
Maar wat gebeurde er onderweg, wat een pech!!!  
 

Sinterklaas kwam niet mee, met de langs de weg opgepikte Pieten in de vrachtwagen,  
Gelukkig wilde de alerte vrachtwagenchauffeur wel nog eens rondje rijden en eens wat 
navragen… 
 

Ondertussen waren 35 kinderen in het Gebouw druk aan de slag met creatieve en 
glinsterende creaties,    
En hierbij ontstonden gelukkig geen noodsituaties.  
 

En ja hoor!!! Sinterklaas arriveerde even later onder luid getoeter,  
Jaja, met Johan Edelijn in de vrachtwagen en niet op zijn trouwe viervoeter.  
 

De twee aanwezige jarigen werden luidkeels toegezongen,  
Het Sinterklaasfeest ging weer los, geheel ongedwongen.  
 

Een dansje en een liedje mochten hierbij niet ontbreken, 
En Sinterklaas riep drie kinderen naar voren om met hen te spreken.  
 

Elke aanwezig kind was het afgelopen jaar zoet geweest had Sinterklaas vernomen, 
En daarom had hij voor elk kind pepernoten en een cadeautje mee genomen. 
 

De Oranjevereniging wil Sinterklaas en zijn Pieten bedanken voor het bezoek, 
En weten zeker dat deze dag zal worden toegevoegd in het grote Sinterklaasboek.  
 

Dag hoor!!! 
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Alzheimer Nederland - Collecte 2019 

 

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

 

De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 2 tot en met 

9 november 2019 heeft in Hoogenweg € 296,85 opgebracht. Deze 

opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar 

dementie, hulp, informatie en belangenbehartiging voor mensen 

met dementie en hun naasten. 

 

OPROEP!! 

Voor de gebieden Hardenbergerveld en het Baalderveld (Olsmansdijk e.o.) 

zoeken wij nog twee nieuwe collectanten. Voor informatie of, nog beter, 

aanmelden: neem contact op met ondergetekende, telefoon 267301. 

 

Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten! 

Jenny Meijer 
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Biljarttoernooi 
 
Vanaf zaterdag 21 december zullen de voorronden voor het jaarlijkse 
biljarttoernooi plaatsvinden. Deze voorronden worden gespeeld op zaterdag, 
maandag 23 , vrijdag 27 en zaterdag 28 december, telkens om 19.00 uur. 
 
De finale wordt gehouden op zondag 29 december vanaf 13.00 uur. En na afloop 
daarvan zal het kassiestoten worden gespeeld, ongeveer vanaf 19.00 uur. 
 
Opgave voor het biljarttoernooi en voor het kassiestoten kan aan de bar in het 
Gebouw. 
 

 
Miniavond – HARP 
 
Op maandagavond 17 februari 2020 in de voorjaarsvakantie is er weer een 
minimavond in de manege Hoogenweg. Dat wil zeggen dat alle kinderen van de 
basisschool gratis kunnen ponyrijden, rondjes mee op de menwagens. 
 
Ook zijn er lekkere pannenkoeken en kunnen de kinderen geschminkt worden. 
De knuffelpony’s zijn ook aanwezig. Al met al altijd een gezellige avond voor jong 
en oud! 
 
We beginnen om 19.00 uur en avond is rond 20.30 uur afgelopen. 
 

 
Jeugdsjoelen 
 
In overleg met HARP hebben wij besloten de jeugdbingo in de voorjaarsvakantie 
te verplaatsen van de maandag naar de donderdagavond. Dus op 20 februari 
2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur ben je weer van harte welkom in het Gebouw 
om mee te spelen voor leuke prijzen! 
 
Activiteitencommissie PB Hoogenweg
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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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Wist u dat… 
 
… er 7 november een gezellige avond was voor alle oud papier halers? 
… wij als Oranjevereniging deze oud papier halers erg dankbaar zijn! 
… de opbrengst van het oud papier een grote bron van inkomsten voor de 
Oranjevereniging is? 
… er helaas een trend zichtbaar is dat de hoeveelheid oud papier in tonnages elk 
jaar af neemt? 
… dit i.v.m. de ontwikkeling van het digitale tijdperk wel logisch is? 
… wij hopen dat elke tweede zaterdag van de maand het oud papier weer aan de 
straat staat? 
… wij u allen willen bedanken voor het aanbieden van uw oud papier? 
 
Dus… vergeet niet elke tweede zaterdag van de maand het oud papier aan de 
straat te zetten! Er komen enthousiaste vrijwilligers langs om dit op te halen! 
 
Groet, de Oranjevereniging 
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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: 

 

Oranjevereniging 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-pakje: 

 

 
 

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 13 maart 2020 bij Leon ter Voorde. 
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